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СВІТЛО

ЗАПАЛЕНЕ

ЖОВТНЕМ

Туристський корабель
«Дружба народів»
перетворено на плавучий
санаторій.

В/ІЯЮТЬ...

КОРАБЕЛЬ

МАЙБУТНЬОГО

Є фотографії, які справді здатні
промовляти. Дивлячись на них,
кожна людина, навіть не наділена
особливою фантазією, не може
не відчути всю силу їх життєвої
правди і яскравої
документальності.
Час працює на соціалізм.
Так, кожний рік, місяць, день

приносять соціалістичному світові
нові перемоги.
Минулий рік приніс також

чимало перемог на фронті
соціалістичного будівництва і піднесення

життєвого рівня трудящих Польщі,
Чехословаччини, Угорщини, НДР,
Югославії, Болгарії, Румунії,
Монголії. У нас є досить
можливостей ілюструвати
документальними фотографіями економічне
піднесення, розквіт науки й культури
та піднесення народного
добробуту в братніх соціалістичних
країнах. Та ми цього разу ставимо
собі за мету розповісти лише про
деякі події й факти, можливі
тільки в соціалістичній країні.
Перший погляд на фотографію,

якою ми починаємо нашу

розповідь, можливо, й не викличе
якихось асоціацій, адже найсучасніші
кораблі багатьох країн борознять
моря і океани і на них створені
найсприятливіші умови для
пасажирів і туристів, тим більше для
заможних туристів. Але на цьому
кораблі люди не були поділені на
заможних і незаможних, для них,

повноправних громадян своєї
країни, були створені найкращі умови,
і про це подбав уряд Німецької
Демократичної Республіки,
асигнувавши на цей плавучий
санаторій півтора мільйона марок.
Пасажирське судно, що носить
символічну назву «Дружба народів»,
цього разу прийняло на борт 480
пасажирів, а точніше кажучи,
пацієнтів, які страждають на астму
і різні захворювання шкіри. У
розпалі зими, саме тоді, коли над
Європою лютували хуртовини,
«Дружба народів» робила свій
лікувальний рейс у тропічних
широтах Атлантики. Морське
лікування тривало тридцять дев'ять днів.
І всі ці тридцять дев'ять днів
корабель, що його було
перетворено на плавучий санаторій,
борознив океан у південних широтах,
поблизу екватора, маючи на меті
одне  допомогти у лікуванні хво-
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ПРИРОДА

I ЛЮДИ

Па верхній палубі
плавучого санаторію.

Лікування сонцем.

рих людей. Медики НДР
заздалегідь старанно відбирали пацієнтів
для цього санаторію, вперше за
всю історію медицини
запровадивши такий курс лікування. За
цим експериментом з великим

інтересом стежили вчені багатьох
країн світу, міжнародні
організації по охороні здоров я, а також
Комітет по Нобелівських преміях.
480 пацієнтів перебували під

постійним наглядом досвідчених
медиків  адже на судні було 22
лікарі і 60 медичних сестер,
санітарів, лаборантів. Метеорологи і
кліматологи визначали найбільш
сприятливий з кліматичної точки
зору курс судна, і саме тому для
пацієнтів 21 день сяяло сонце, 16
ночей корабель дрейфував в
океані, і хворі мали змогу спати
на палубі.
...Стан хворих на астму і екзему

день у день покращувався. Коли
«Дружба народів» завершила свій
рейс, під час якого корабель
дійшов до Канарських островів,
подолавши 8250 морських миль, і
пришвартувався у Варнемюнде,
головний лікар плавучого
санаторію міг доповісти громадськості,
що з нетерпінням чекала
наслідків цього експерименту:
«Всі пацієнти залишають

корабель із значним покращанням
свого стану або навіть з повною
відсутністю хворобливих симптомів!»

Додамо від себе: тридцятиде-
в'ягиденна лікувальна морська
подорож на судні-санаторії була
безкоштовною для всіх пацієнтів
громадян НДР. Повторюємо, всі
витрати взяла на себе молода
соціалістична держава.

Передбачити стихійне лихо, на
жаль, часто буває неможливо.
І відколи існує наш світ, в різних
кутках земної кулі трапляються
землетруси, повені і безліч
усяких інших лих. Нагадаємо лише
про дві повені ту, що сталася
два роки тому в південній
Словаччині, і ту, що сталася в Італії
восени минулого року. Чому
можновладний капіталізм, здатний
витрачати сотні мільярдів народних
коштів на криваві війни, відразу ж
втрачає платоспроможність, коли
заходить мова про подання
допомоги своєму народові, що зазнав
лиха від стихії? Важко собі навіть

уявити, скільки італійців внаслідок
повені стануть жебраками,
голодуватимуть, житимуть просто
неба, скільки тисяч дітей не підуть
до школи. А хвороби, каліцтва,
епідемії?

Та стихійне лихо, як відомо, не
обирає собі жертв у відповідності
до соціального ладу. Адже ми
не забули трагедії югославського
міста Скопле, землетрусу в Таш-
кенті. Немає тут потреби ще раз
розповідати, як відбудова цих

Півтора мільярда кубометрів води
затопили тоді близько 50 селищ.
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Важко було в перші дні після
повені. З чого почати? Таке
питання ставили перед собою і Ко-
вачі.

міст стала не лише справою
урядів, але й кровною справою
народів Югославії і СРСР. Що ж
сталося в південній Словаччині?
У червні 1965 року понад

п'ятдесят селищ і 140 тисяч гектарів
землі були затоплені водою.
Люди тікали з району лиха, і за ними
гналась каламутна ріка, що
вийшла з берегів і прорвала
греблю. Півтора мільярда кубометрів
води затопили величезну рівнину.
В старій буржуазній Чехосло-

ваччині вважалось цілком
закономірним, що кожне таке стихійне
лихо призводить до величезних

непоправних втрат, в тому числі

й до загибелі людей. Але в
соціалістичній країні досягли
неможливого: жодна людина не загинула

в Південній Словаччині,

обійшлося й без епідемії. В район повені

негайно прибули підрозділи
Чехословацької армії, на допомогу
прийшли також
військовослужбовці сусідніх країн  Радянського
Союзу та Угорщини. На допомогу
поспішали всі, хто тільки мав
змогу: лікарі, інженери, муляри*
шляховики.

Уряд Чехословаччини прийняв
рішення  повністю, за рахунок
держави, відшкодувати збитки
всім потерпілим. Південна
Словаччина перетворилася на
величезний будівельний майданчик.
В той час, коли військові
частини розбирали аварійні будинки, а
військові автомашини-амфібії
забезпечували постачання і зв'язок
потерпілих районів із зовнішнім
світом, почались перші
будівельні роботи.
Через рік президент

Чехословаччини Антонін Новотний

нагородив орденами Праці три слова¬

А тепер все ясно. Родина Ковача
будинку.

цьких селища  Комарно, Кола-
рово і Чалово  за героїзм і
самовідданість, виявлені їх
жителями під час повені і відбудовчих
робіт. Одночасно уряд асигнував
великі суми і кинув величезні
сили на те, щоб запобігти надалі
таким лихам.

МАТРОС

З ПОТЬОМКІНА44

Влітку 1965 року в
болгарському селі Бяла, що стоїть на березі
Чорного моря і славиться своїми
виноградниками та фруктовими
садами, сталася подія, що
принесла радість багатьом, а особливо
дідові Янко відомому
механізатору Бяли, якому вже пішов
дев'ятий десяток. До нього приїхав
його молодший брат Василь. Все
село зійшлося подивитись на цю
історичну зустріч, так, саме
історичну, бо, як влучно сказав хтось
з односельчан, їх долі з'єднав
соціалізм. Василь Петрович
Терещенко приїхав з Радянського
Союзу, із Ставрополя, до свого
старшого брата Янко Терещенко-
ва, а насправді Якова Петровича
Терещенка матроса з
легендарного панцерника «Потьомкіна».
Вісімдесятичотирилітній дід

Янко добре пам'ятає революційну
епопею 1905 року.
Тяжких поневірянь зазнав за

своє довге життя Яків Терещен-

оселилася в новому красивому

ко. Чимало довелося пережити
йому в Румунії, потім він
опинився в Болгарії. Тут він осів,
одружився. У Якова Петровича чудові
онуки, а сини його Петро і
Михайло, як і батько, відомі
механізатори. Всі вони багато попра-

Янко Терещенків 
матрос з «Потьомкіна».

цювали у рік створення
кооперативного господарства в селі Бяла.
Нині Петро зайнятий на
виноробному заводі в селі, а Михайло
навчає молодь

сільськогосподарського училища. Та й сам матрос
з «Потьомкіна» ще добре себе
почуває і радий попрацювати.
Тепер, коли брати знайшли один
одного, Василь Петрович щоліта
приїздить у болгарську Бялу. Троє
інших братів Терещенків
загинули  один у першу світову, а двоє
у громадянську війну.
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МИРНИЙ
ATOM

Звичайна фотографія в журналі
«Болгария». Звичайна тому, що
подібне вже стало для всіх нас
буденним. Втім, кожна така
фотографія  яскрава ілюстрація
переможного руху соціалізму по
нашій планеті, єдності його сил.
На цьому фото ми бачимо, як
болгарський вчений Желю Желев
(ліворуч біля табло) провадить
дослідження разом з
радянськими вченими. Журнал розповідає,
як завдяки братній допомозі
Радянського Союзу болгарські
вчені мають можливість

користуватися складним обладнанням ряду

радянських наукових установ,
провадять тут свої досліди,
обчислення, ведуть наукові пошуки. Перше
місце серед цих наукових
установ займає Об'єднаний інститут
ядерних досліджень у Дубні, який
є уособленням наукової
співдружності соціалістичних країн.

«Для болгарської фізики, пише
журнал,  Дубна знаменувала
початок, тому що у нас майже не
було людей, знайомих з сучасним
ядерним експериментом і
теорією».

І справді, за минулі десять
років близько вісімдесяти

болгарських фізиків пройшли в Дубні
чудову школу. Вони захищали тут
кандидатські і докторські
дисертації.

Так працюють разом з
радянськими вченими науковці різних
країн. їх зцементувала в
Об'єднаному інституті велика дружба,
жадоба знань і творчість,
спрямована на застосування ядерної
енергії у мирних цілях, на благо
всього людства.

Об єднаний Інститут у Дубні.
Болгарський вчений Жел ю Желев
провадить досліди разом з

радянськими колегами.

«ІМО PASARAN!»

Подивіться на цей надзвичайно
красномовний документ єдності
сердець, думок і прагнень,
високого революційного духу і
громадянської самосвідомості. Мужні
обличчя, сповнені грізної
рішучості, кожний з них солдат і
громадянин, кожний з них неначе
промовляє на весь світ: «іNo pasarariU

Вони вже добре знають
агресивність і підступність свого
ворога  імперіалістів Сполучених
Штатів. Народ острова Свободи 
соціалістичної Куби  не захопити
зненацька, його гасло «Боротися,
коли це потрібно, і працювати
щоденно!»

Куди крокують ці мужні й
сильні люди? У той день в Гавані лив
страшний дощ, але це не
стримало патріотів, понад п ятдесят
тисяч людей  чоловіків і жінок
заповнили стадіон. Вони зібралися

на офіційне відкриття Року
бойової підготовки. Дощ не вщухав,
почався сильний вітер 
провісник циклону «Альма», та для
багатьох навіть не вистачало на
стадіоні місця. Резервісти, які
проходитимуть бойову підготовку
один вечір на тиждень і одну
неділю на місяць, прийшли сюди
на заклик уряду.

Як сказав у своїй яскравій
промові президент Куби Освальцо
Дортікос, замало тільки
революційної пристрасті, самої тільки
постійної готовності до боротьби,
потрібна ще технічна оснащеність
військ, їх висока бойова виучка.
«Сьогодні,  сказав він,  ми

закликаємо вас проходити бойову
підготовку один вечір на тиждень
і одну неділю на місяць. Але
завтра вашим гаслом, гаслом усіх
жінок і чоловіків цього міста і всієї
Куби можуть стати знамениті
слова героїчних захисників Мадріда:
«І No pasaran!»  «Вони не прой-
йдуть!»

Кожний з них неначе вигукує:
«!No pasaran!»



ЛЕОН ПАСТЕРНАК

В єтнам волає
1

Біжу цим словом вам назустріч,
нехай обернеться в стилет, в гранату,
в стрілу отруйну, в вовчу яму,
в снаряд  і прямо в серце зайді.

2

О, Христе люду колоніального,
йдеш на Голгофу через джунглі
в напалму лунах, під прикладом
кривавих кнехтів Макнамари.

Пробач атлетам з Алабами,
цнотливим хлопцям з Арізони,
страшні провини відпусти їм 
В'єтнам не вибачить ніколи.

З

Послали їх сюди веселих,
мов на мандрівку екзотичну,
щоб виграти з В'єтконгом матч...
і час на щелепах рови їм риє.

Болото просякає в кості,
вгризається амеба в жили,
ніч  зойк, і кровотеча бризка 
то ніж вповзає межи ребра.

4

Напалмом джунглі не злякати,
ще більшу вирву подолають.
Але ж, як довго малі руки 
супроти бомб? В'єтнам волає!

Біжу цим словом вам на поміч
в Хайфон, в Меконг, над Вир Червоний.
І цю мою єдину зброю
шлю контрабандою через кордони.

З польської переклав
Казімір ГУРЇШЦЬКИЇІ
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вимагаю, щоб ви
з'явилися на цей суд і відповіли
на наші звинувачення,

відповіли на всі свідчення і заяви
свідків. Якщо ви не маєте наміру
прибути на суд особисто, я
вимагаю, щоб ви надіслали своїх
представників, які могли б відповісти
за дії свого уряду...»
Під цим листом стоїть підпис

видатного англійського філософа
й громадського діяча, 93-річного
Бертрана Рассела, і адресовано
його президентові Сполучених
Штатів Ліндону Джонсону.
Повістка на суд... Бертран Рас-

Ьертран Рассел зачитує спою хапну на першому засіданні Міжнародного
трибуналу в Лондоні.

сел підписав її від імені тієї
частини людства, яка не знатиме
спокою доти, поки триватимуть
страшні злочини проти
в'єтнамського народу. Восени минулого
року на заклик англійського
вченого до Лондона прибули предстаїї-
ники різних країн і народів
світу вчені, письменники, митці,
юристи, громадські діячі. Вони
затаврували злочини
американської вояччини у В'єтнамі й
вирішили створити Міжнародний
трибунал, який має розглянути цю
справу і винести свій вирок.
«Совість людства глибоко

занепокоєна війною, яку Сполучені
Штати ведуть у В'єтнамі,
написано в заяві членів трибуналу. 
Вони ведуть її проти народу, що
вже чверть віку виборює свою
незалежність».
Двадцять років тому,

говориться в заяві, представники
Сполучених Штатів у Нюрнберзькому
трибуналі від імені
американського народу підписали вирок
гітлерівським воєнним злочинцям.

Тепер Сполучені Штати чинять та¬

кі ж самі злочини, за які тоді
було покарано фашистських
недолюдків. Головний обвинувач від
США Джексон заявив на
Нюрнберзькому процесі, що злочини, які
чинили гітлерівці, завжди треба
розглядати як тяжкі злочини,
незалежно від того, хто їх чинить
Німеччина чи Сполучені Штати.
«Ми не маємо наміру,  сказав
Джексон,  створювати такі
норми засудження злочинів інших, які
не мали б повної сили й щодо
нас самих, американців».
Що скажуть із приводу цих

справедливих слів Джексона
теперішні керівники уряду
Сполучених Штатів? Чи, може, ці слова
тут уже забуто?
«Звернення до американської

совісті»  так назвав Бертран
Рассел свій відкритий лист,
опублікований у світовій пресі.
«Сполучені Штати,  пише він, 
повторюють у В'єтнамі все, що на-
цісти робили у Східній Європі.
Нехтуючи міжнародними угодами,
що їх підписав президент і
ратифікував конгрес США, урядДжон-

їм пред'явлено обвинувачення Міжнародною і рпбуналу. Справа наліво:
Макнамара. Джонсон, Раск та Інші державні діячі Сполучених Штатів

під чає наради в Bi.noMv ломі.



сона чинить у В'єтнамі злочини
проти людства, злочини проти

миру».
Лист Рассела став основою

великого обвинувального акта, який
склали члени Міжнародного
трибуналу за участю видатних
юристів з різних країн. У цьому
документі названо імена головних
обвинувачених  президента Спо-

Сидячп під цим американським
прапором, представники від
Сполучених Штатів у Нюрнберзькому
трибуналі засудили військові
злочини гітлерівської Німеччини.
Тепер під цим самим прапором
американські війська у В єтнамі
чинять не менш страшні злочини.

Один з обвинувальних фотодокументів, які ляжуть на стіл Міжнародного
трибуналу під час засідання в Парижі.

лучених Штатів Джонсона,
державного секретаря Раска,
міністра оборони Макнамари, посла
США у Сайгоні Лоджа,
командуючого американськими військами
у В'єтнамі генерала Уестморлен-
да. Обвинувачення, висунуте
проти них, складається з п'ятьох
пунктів. Це  агресія, яка є
порушенням міжнародних угод,
застосування хімічної та іншої зброї
масового знищення,

бомбардування шкіл, лікарень,
зрошувальних систем та інших мирних
об'єктів, катування полонених,
знищення мирного населення. І
кожний із цих пунктів обвинувачення
підкріплюється незліченними
доказами і фактами, які стали
відомі цілому світові.
На першому засіданні

трибуналу в Лондоні Бертран Рассел
заявив, що тільки через свій
похилий вік він не може особисто
очолити цей суд совісті людства,
самому керувати всією
підготовчою роботою наступного процесу.
І члени трибуналу обрали своїм
головою видатного французького
письменника та громадського
діяча Жана Поля Сартра.
Чимало людей з всесвітньові-

домими іменами зголосилися
підтримати діяльність Міжнародного
трибуналу. Це знавці
міжнародного права, югославський
професор Владімір Дедійєр й італієць
Леліо Бассо, колишній президент
Мексіки Карденас, французька
письменнйця Сімона де Бовуар,

італійський громадський діяч Да-
ніло Дольчі, німецький
письменник Петер Вейс та інші. Вони
приїдуть на процес, який відбудеться
в Парижі.
На адресу трибуналу з усього

світу вже надходять численні
листи, документи, фотознімки,
свідчення очевидців. І все це знову
й знову підтверджує незаперечні
обвинувачення, пред'явлені
винуватцям злочинної війни у
В'єтнамі.
Трибуналові мають дати

свідчення двісті свідків  жертви
американської агресії, поранені й
каліки, вдови, матері вбитих
дітей. У залі, де відбуватимуться
засідання трибуналу,
демонструватиметься кінохроніка, знята у
В'єтнамі. На цей суд приїдуть і
представники Сполучених
Штатів  матері й дружини
загиблих у В'єтнамі американських
солдатів, вони також скажуть своє
гнівне слово проти винуватців
агресії.
Міжнародний трибунал,

створений з ініціативи Бертрана
Рассела, не має прав звичайного суду.
Він не може засадити
обвинувачених у в'язницю або присудити
їм інше подібне покарання. Але
в нього є інша грізна сила: право
говорити й судити від імені
совісті людства, від імені народів.
В Парижі незабаром

пролунають грізні для винуватців
злочинної війни слова:

 Суд іде!
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АНДРІЙ Г У Л Я Ш К И

РОМАН

ЧАСТИНА ПЕРША

ПОРТРЕТ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Років зо два тому Етнографічний інститут
вирішив організувати велику виставку ро-
допських домотканих виробів.

 Послухай,  сказав мені директор, 
для тебе це добра нагода побувати в
улюбленому селі Кестен. Там ти напевно
знайдеш ліжники, і саме такі, які нам потрібні.
Хочеш поїхати туди?

 Хочу,  погодився я.  І неодмінно
привезу звідти чудовий експонат  я знаю
кестенські ліжники.

Отоді усе й почалося.
Мені кортіло поїхати з міста бодай на

два-три дні, але була вже пізня осінь,
почалися снігопади. Тільки щось дуже
важливе могло примусити мене пуститися в
дорогу.
Я взяв дві каністри бензину, наладував

у брезентову торбину харчів й осідлав
свого Росінанта, тобто сів за кермо
старезного, пошарпаного вілліса, й хоробро рушив
у дорогу, знехтувавши прогнозом погоди,
який обіцяв хуртовину. Пусте, 
переконував я себе,  бувало, обіцяли  і то не
раз!  спеку, а натомість періщив дощ.
Сьогодні обіцяють сніг, але, може, на
всьому шляху до Триграда за моєю шкапою
здійматиметься сива курява.
Отож я осідлав свого Росінанта й рушив

у дорогу.
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Незабаром я перевалив через Вакарель-
ську височину, і коли перед моїми очима
відкрився обрій  насуплений,
захмарений,  стіна, за якою, здавалося, зібрався
весь земний морок, коли цей олив'я-
ний виднокруг постав перед моїми очима,
я згадав прогноз метеорологічної станції.
За тією стіною, певно, ліпив сніг.
До Іхтимана я прибув на світанку.

Щойно відчинили закусочну, і моя шкапа
зупинилася перед самісіньким входом. О, ці
гостинні ресторанчики із привабливими
жовтими очима, затуманеними ранковою
памороззю! В грубці палахкотіли соснові

полінця, з кухні йшов смачний запах, і гаряча
пара клубочилася над казаном,
розливаючи в повітрі розкішні пахощі. Тут так було
добре, що, гріючи руки біля грубки, я в
тисячний раз переконувався, що світ
влаштовано розумно, коли б тільки не дрібні
знегоди, які іноді випадають на твою долю.
Висьорбавши повну миску юшки, я за¬

мовив іще одну й, може, упорав би й
третю, якби не засоромився молодої
червонощокої офіціантки. Мужчина мусить уміти
стримувати свої бажання в присутності
жінок, навіть коли він голодний, як вовк.

Коли я виїхав на перевал, сніг трохи
перестав, а потім змінився холодним дрібним
дощем. Я витискав з машини все, що
можна було, бо хотів до обіду дістатися в Ба-
так. Але, спустившись у першу ж долину,
затягнену ранковою імлою, я зрозумів, що
з цього нічого не вийде.
До Батака я приїхав по обіді. Виліз із

джипа закляклий і, певно, добряче
посинілий, але намагався безтурботно
насвистувати, аби люди не думали, що я зніжений
городянин або новачок у їзді важкими
гірськими дорогами. Насвистуючи, я зайшов
до корчми й не кинувся одразу ж до груби,
яка звабливо гула, а зупинився біля входу
і кілька хвилин удавав, наче вагаюсь, чи
варто затримуватися тут, а чи, може, їхати
далі, як личить досвідченій і загартованій
знегодами людині. Постоявши, я підійшов
до одного зі столів, трохи далі від входу,
сів на табуретку й закурив цигарку. Я по¬

мітив, що сірник тремтить у моїх пальцях,
 викривав мене, клятий,  і дорікнув

собі, що забув дома запальничку.
Затягнувшись цигаркою, я недбало озирнувся
довкола. Та оскільки я страшенно змерз і
втомився, а долівка все ще гойдалася у мене
під ногами,  це буває після довгої їзди
машиною,  окремі предмети здавалися
мені спотвореними, немовби вони зрушили
зі своїх місць, немов посходили з ожилих
картин Шагала.
Не пригадую вже, скільки хвилин я отак

просидів, але раптом помітив перед собою
карафку з коньяком. Карафка, здавалося,
висіла в повітрі чи була перевернена
шийкою вниз. Я простяг до неї закляклу руку,
схопив її, і весь коньяк вилив собі в
горлянку.

Потім витер губи й знову озирнувся.
Тепер предмети вже не зливалися, виднілися
чітко, і кожен займав своє місце.
Відвідувачів було небагато, і вони тихо
розмовляли, посідавши навколо високої залізної
груби. За шинквасом стояв огрядний чоло-

життя
вік, одягнений у зелену ватяну куртку,
застебнуту під саму шию. Він був оперезаний
фартухом, а може, то був зовсім не
фартух, а скатертина, бо на ньому не було ані
кишень, ані поворозок. Спершись на
критий залізом шинквас, він дивився на
відвідувачів, що всілися навколо груби, але,
певно, не бачив і не чув їх, бо думав якусь
свою думку. Та й люди біля груби теж не
звертали на нього ніякої уваги.
За моїм столиком сидів якийсь чоловік

і дивився на мене мовчки, замислено. Він
курив неквапливо, глибоко затягувався і
довго затримував дим у грудях. Простора
овеча шуба, крита грубим сукном, робила
його кремезну постать велетенською.
Обличчя вилицювате, смагляве, з\ зморшками
біля рота, з різко окресленою масивною
нижньою щелепою, яка закінчувалась
кістлявим, важким, майже квадратним
підборіддям. Це мужнє, суворе обличчя, неначе
висічене з граніту, вінчало високе чоло з
густими, зрослими бровами, під якими
тепло світилися великі ясно-сині очі. Силою

і великою волею віяло від цього чоловіка,
але він не здавався грубим, хоч риси його
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обличчя були суворі й грубі. Пом'якшували
їх чи, може, навіть одухотворяли, очі 
вдумливі, розумні.
Та щось у його зовнішності бентежило

мене. Чоловік був ретельно виголений, але,
видно, давно не стригся .  пасма

посрібленого сивиною волосся звисали на вуха. На
шиї в нього був шарф, м'який, з
верблюжої вовни. Колись, мабуть, то був гарний
шарф, а тепер уже вилиняв, обтріпався. На
його шубі бракувало двох верхніх гудзиків,
а внизу на грубому светрі
розпустилося кілька петель. Коричневі вельветові
штани були поношені, витерлися й
блищали на колінах. У цьому чоловікові
відчувалась якась занедбаність, невластива його
натурі, і тому її помітно було з першого
погляду. Незважаючи на сивину, він
здавався не старшим сорока років.
Чоловік сидів навпроти, і коли я

подивився на нього, кивнув мені головою й ледь
помітно посміхнувся. В його посмішці я
завважив якусь поблажливість до себе і
нараз відчув, що червонію.

 То часом не ваш був коньяк?  удавано
недбало спитав я. Коньяк зігрів мене, і я
почував себе вже краще.

 Пусте,  відповів мій сусід. Тепер він
спокійно і байдуже дивився на мене.

 Звичайно,  кивнув я на знак згоди,
 але я не люблю пити чуже.  І,

постукавши по столу, гукнув чоловіка, що стояв
за шинквасом. Замовив коньяку.
Чоловік швидко приніс замовлене.

Здається, я налякав його, бо гукнув досить
голосно. Навіть люди біля груби озирнулися
на мій крик.

 Я тим більше не люблю пити сам, 
засміявся мій сусід. Цього разу посмішка
його була щира, й від того лице набрало
особливо привітного і лагідного виразу.
А все-таки вона не змогла зовсім стерти з
нього благодушної поблажливості.  Я не
люблю пити сам,  повторив він.
І, не питаючи, хочу я чи не хочу пити,

замовив ще коньяку, і для мене, та ще й
попросив чоловіка за шинквасом принести
мені щось попоїсти.

 Наріж і підсмаж ковбаси,  мовив мій
сусід.

 Послухайте,  здивовано сказав я, 
чого це ви так дбаєте за мене?

Він одпив коньяку й не зразу відповів.
Я почав насвистувати. Хотів показати, що не
дуже цікавлюсь його відповіддю і що він
може, якщо хоче, взагалі не відповідати.

 Цей чоловік,  мовив сусід,  ховає
луканку1 під прилавком. Нарізає тільки
своїм постійним клієнтам.

1 Свиняча ковбаса (болг

 Це його справа!  знизав я плечима.

 Авжеж,  знову кивнув сусід.  Але
ти навіть не понюхав би її, коли б не я!

Він уже казав мені «ти»! От тип! Я не
знав, розсердитись мені, чи махнути на це
рукою.

 Він подає луканку тільки своїм
постійним клієнтам і місцевим мешканцям у
першу чергу,  вів далі сусід.  Або новому
відвідувачеві, якщо той справить на нього
належне враження.

 Звідки ви це взяли, що я не справив
на нього належного враження?
Він зміряв мене поглядом з голови до

п'ят з такою добродушною поблажливістю,
що мені стало ніяково.

 Тут людину оцінюють за її зростом,
за тим, які в неї плечі і чи міцно вона
стоїть на ногах.

 В такому разі,  сказав я єхидно, 
ви, мабуть, з'їсте в цій корчмі всю
луканку! Ви,  з притиском додав я, 
безперечно посідаєте в цьому першість!

Чоловік пильно подивився на мене й
замовк. Мені здалося, що в його погляді
промайнула тінь смутку чи, може, образи 
ясні очі потемніли, в кутиках тонких,
чутливих уст затрепетала невесела і якась
болісна посмішка. Власне, якщо вже хтось із
нас міг образитися, то це я. Справді бо:
я не мав його геркулесівської статури,
але ж і не був дрібненьким, щоб на мене
дивилися так поблажливо. Я не вважаю
себе Аполлоном, боронь боже! Але я маю
сто сімдесят сантиметрів і задоволений
ними, хоча це й не так багато для мужчини.
Маю тридцять років і плани на другу
персональну виставку, й розпочаті портрети
сучасників  навіть цього вже досить, щоб
не звертати уваги на таких, як той, що
сидів напроти й був схильний поплескувати
своїх знайомих по плечу, зверхньо ставитися
до них і поблажливо дивитися на цілий світ.
Так думав я, але, невідомо навіщо й ніби
несамохіть вийнявши портсигар, люб'язно
запропонував йому цигарку. Він, певно,
візьме, адже це загальноприйнято серед
курців  не відмовлятися, коли тебе
частують цигаркою. Проте мій сусід зневажливо
посміхнувся й похитав головою.

 Надто легкі,  сказав він. І додав: 
Це жіночі цигарки.

Видобувши з кишені своєї шуби
пожмакану пачку «Бузулуджи», витяг цигарку,
постукав нею об стіл і закурив. Він курив
мовчки й поволі, глибоко затягуючись.
Курив і наче зовсім забув про мене.
Зосереджено дивився у вікно, але, здавалося, те,
що діялося надворі, його не дуже цікавило.
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За вікном сипав дрібний сніжок. Вулиця
була безлюдна.
Корчмар приніс порцію злегка

підсмаженої луканки. Поклав на стіл кілька скибок
хліба, також підсмажених на вогні. І я
раптом відчув вовчий апетит, аж у горлі
лоскотало. Це, певно, від пахощів, які
поширювала луканка. Але сталося те ж саме,
що кілька хвилин тому, коли, обурюючись
в душі з поведінки свого сусіда, я все-таки
витяг пачку цигарок, щоб пригостити його.
Замість вхопити виделку й наштрикнути
шматочок луканки, я вийняв олівець і
заходився накидати його обличчя на звороті
меню, що лежало на тарілці з хлібом. Поки
мій сусід зосереджено дивився у вікно, я
гарячково намагався вловити його вираз 
я кажу «гарячково», бо в мене було таке
почуття, наче я обкрадаю його, наче вдерся
до чужої господи, не постукавши. Я
малював з таким самим запалом, з яким хви-

лину-дві тому збирався з'їсти підігрітий хліб
і підсмажену луканку. А сусід поволі курив
уже другу цигарку, байдужий і до мене,
і до цілого світу.
Кров гупала у скронях, тривожно билося

серце. Від радості я раптом, в одну мить
зрозумів, що знайшов те, що шукав
протягом кількох останніх місяців. У цьому
чоловікові співіснували майже всі мої моделі:
і старший ливарник з «Електрометалу», і
конструктор з Управління
гідромеліоративними спорудами, і професор Софійського
політехнічного інституту. Єдність сили,
думки й почуття! І в той же час він був цілком
відмінний від них, абсолютно «самобутній».
Така модель була потрібна мені, щоб
втілити на одному полотні і в одному
яскравому образі риси часу, в який ми живемо.
Я дивився на нього й думав: «Може, він і є
живий символ епохи? Людина, що творить
епоху, сильна, як він,  бо вийшла
переможцем у битві зі старим світом.
Приваблива, як він, бо мріє про Золоте руно
аргонавтів і прагне дістатися до зірок. Само-
впевнена, як він, бо вірить у свої ідеї й
ніколи не зрадить їх. Якщо в «Маленькій
нічній серенаді» Моцарта епоха рококо
танцює менует або, підхопивши рожевими
пальчиками криноліни, просить когось
забути про свої знегоди й включитися в
урочисту кадриль пана герцога, то невже в
портреті такої мужньої людини не відіб'ється
епоха, в якій живемо ми, його сучасники?»
А коли цей чоловік і душею такий

красивий, то можна намалювати його портрет
і з спокійним сумлінням підписати: «Герой
нашого часу» або щось подібне. Ви
посміхаєтесь? Чому, прошу вас? Людина має
зняти капелюха, знайшовши вдячний сюжет.
Але я цього не зробив, бо згадав, що

на мене чекає далека дорога.

Моя колимага, що стояла край хідника,
мала сумний вигляд. Сніг, хоч він і був
ріденький, вкрив уже тент і проник навіть
досередини  крізь численні дірки в тканині,
тож переднє сидіння, здавалося, хтось
застелив великою білою серветкою. Торба
з харчами, що лежала позаду, теж
побіліла. Я знав, що дрібний сніжок має
здатність проникати й крізь найменші шпарки,
і тому не здивувався. Повернувшись
спиною до вітру, я склав долоні човником
і закурив. Я не міг гаяти часу, але чомусь
не поспішав, а стояв на тротуарі, дивився
на свою шкапу й курив.
З корчми вийшов мій знайомий 

чоловік, образ якого я щойно намагався
вловити. Він був вищий за мене на дві п'яді,
а в плечах ширший майже вдвічі. З-під
лижварської шапки, збитої на потилицю,
вибилися посріблені кучері його густої
чуприни. Він зупинився біля мене, якийсь час
помовчав, потім запитав, куди я їду, але
так, ніби це його зовсім не обходило.
Спитав, певне, аби не мовчати. Я недбало
відповів йому, наче йшлося про поїздку в
сусідній квартал. Він пильно подивився на
мене, потім дещо скептичним поглядом
окинув мій вілліс і знову перевів очі на
моє обличчя.

 До села Кестен оцією таратайкою?

Я не зрозумів, що він мав на увазі, але
в голосі його відчув образливі нотки, й
тому не відповів, а тільки знизав плечима.

Я образився не стільки за джип, скільки
за той образ цього чоловіка, який я створив
у своїй уяві. Своїм глузуванням він явно
похитнув моє уявлення про нього. Адже
людина, що мріє полетіти до далеких зірок,
навряд чи скаже приятелеві,  і то просто в
очі,  що його машина  жалюгідна
таратайка, гідна хіба що сумної епітафії:
Sic transit gloria mundil.
Мені було прикро, що з рук вислизав

блискучий сюжет.
 Оцією таратайкою до села Кестен? 

повторив мій знайомий і засміявся.  От
розсмішив!

 Цей джип дотягне й далі, ніж до Ке-
стена!  різко відповів я.  Він має
подвійну передачу. І тягне як чорт!
Замість відповіді він презирливо й

насмішкувато скривився.
 В суху погоду,  повчально мовив

він,  твій ветеран доповз би якось до
застави біля Доспата, але в такий сніг він не
дотягне й до згорілого тартака. Або
загрузне в заметах, або перекинеться на
слизькому повороті.

1 Так минає слава земна (лат.).
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 Він має подвійну передачу, 
машинально повторив я. Мені хотілося
виставити йому якісь сильні аргументи на захист
свого джипа, висміяти його скептицизм, але
нічого підходящого не спадало на думку.
І щоб припинити цю неприємну розмову,
я запитав, звідки йому відомі ці місця і чи
справді він їх добре знає.
Мій знайомий не виявив бажання дати

мені вичерпну відповідь. Ці місця йому
знайомі, бо з'їздив їх уздовж і впоперек.
Адже за фахом він буровик. Зараз йому треба
їхати в Тешел, але клята погода все
зіпсувала. Тут іще нічого, тут сніжок тільки
сіється, а в горах він сипле, наче з лантуха. І
сипле з учорашнього ранку. Надвечір сюди
добралася остання вантажна машина
лісового господарства, і на цьому все
скінчилося. Снігопад перервав сполучення, отож
доводиться чекати тут, поки розчистять

дорогу на Доспат.
«Ось який він, мій новий знайомий. На

вигляд  герой, а серце слабодухе.
Справжній герой, який мріє полетіти на інші
планети і таке інше, в жодному разі не
злякався б якогось там снігу. Он як можна
помилитися, коли судити тільки з зовнішності»,
 думав я і водночас вирішував важливе

питання: їхати чи не їхати. Я не з боязких,
але дорога теж не була легка. Що не кажи,
зимові подорожі пов'язані з деякими
неприємностями, навіть коли людина їде
машиною, яка має два диференціали. Самому
мені ще не доводилось їздити взимку, але
знаю людей, яким можна вірити.

Я так і не вирішив нічого. А руки мої тим
часом самі видобули з-під переднього
сидіння віничок і ретельно заходилися
змітати сніг  з сидінь, із скла, з тенту. Я
змітав сніг з таким виглядом, наче ні про що
не думав. Певно, тому мій знайомий
здивовано запитав:

 Ти справді надумав їхати?
 Звичайно,  відповів я.
Мій знайомий помовчав.

 Десь загрузнеш в ущелині,  сказав

він. І додав:  Вгорі густий туман, а
повороти круті й стрімкі  ти неодмінно
перекинешся.

 Це ще невідомо,  усміхнувся я.
 Ти дуже легковажний,  похитав

головою мій знайомий.

Я нічого не відповів, а сів за кермо й
похукав на руки.

 Зачекай трохи,  несподівано мовив
він і, повернувшись, пішов до корчми, не
пояснивши, навіщо я маю його чекати. Я вже
трохи звик до його химер і тому тільки
знизав плечима. Кінець кінцем, чому б і не
зачекати хвилину-дві? Та й треба мотор
розігріти.

Мій знайомий вийшов з корчми, несучи
величезний набитий рюкзак. На ремінцях
висіли два кухлі, фляжка, лопатка, під верхнім
клапаном був якийсь інструмент, що дуже
скидався на кирку, але, здається, то не була
кирка.

В цій людині все  і зріст, і шуба, і
рюкзак, і навіть грубувата поведінка,  впадало
в око.

Він підійшов до джипа, відчинив праві
дверцята й закинув свій рюкзак на заднє
сидіння обіч моєї торби. Потім зігнувся, сів
біля мене й хряпнув дверцятами. Дістав
цигарку й закурив.

Я злегка натиснув на газ.
 Ну, вмикай і поїхали,  буркнув він,

навіть не глянувши на мене.  Чого
чекаєш?  спитав він спокійно і тихо. І раптом
роздратовано додав:  То ми їдемо чи ні?
Я ввімкнув першу швидкість, плавно

відпустив педаль зчеплення. Моя шкапа
здригнулася, двічі кахикнула й наче через силу
рушила засніженою дорогою.
їхали мовчки. Згодом мій знайомий

запитав, яка в мене професія, чим я займаюсь, і
я відповів йому. Навіть сказав, що їду в село
Кестен із спеціальним завданням 
роздобути оригінальні вироби для етнографічної
виставки. Але я не був певен, що він мене
слухав. Він уперто і якось важко мовчав,
отож я поступово втратив охоту говорити з
ним. Що вище ми піднімалися в гори, то
густіший падав сніг, і їхати ставало дедалі
важче й небезпечніше.

Ми долали, може, з десяток кілометрів на

годину. Спідометр зіпсувався, і я не знав, з
якою швидкістю ми їдемо, а міг тільки
здогадуватись.

Ми рухалися вперед, але я навіть не
намагався вгадати напрямок, а прислухався до
наказів свого попутника  він віддавав їх,
ніби за звичкою, уривчасто й у формі
команди:

 Ліворуч!
 Праворуч!
 Вирівнюй!
Або:
 Повний ліворуч!
 Повний праворуч!
 Стоп!

Така вже, видно, була в нього манера 
висловлюватися категорично й різко. Кожна
людина висловлюється по-своєму, отож я

не сердився на нього.

Якби доля дальшої нашої подорожі
залежала від мене, то я неодмінно зупинив би
свою шкапу на рівнішому місці й терпляче
став би чекати, коли вщухне хуртовина. І якщо
ми все-таки просувалися вперед і не
зупинялися, то тільки завдяки моєму
незвичайному попутникові. Я був лише виконавцем його
волі, керувався його відчуттям, цілком по-
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кладався на його надзвичайну здатність
орієнтуватися.
Це була сильна людина. Він, видно,

належав до категорії тих людей, які без
особливих зусиль уміють підкоряти собі волю
інших; які у вирішальні хвилини забирають
ініціативу до своїх рук, не боячись
відповідальності; які звикли багато чим ризикувати,
бо були гравцями «ва-банк». Ось якою
людиною був мій попутник. У порівнянні з
образом, що тепер явився мені, перше
враження від нього було жалюгідним.

Так ми їхали приблизно півтори чи дві
години.

Але хуртовина була не найбільшим лихом.
Справжнє лихо почалося тоді, коли мою
шкапу стало заносити то ліворуч то
праворуч, то до скель, то до урвища. В ці страшні
секунди кермо втрачало владу над нею,

вона взагалі не хотіла знати ніякого керма, і,
наче підхоплена якоюсь безумною силою,
робила все, аби послати нас у небуття, а
саму себе перетворити на купу жалюгідного
металевого брухту.

І все ж таки ми рухалися, поволі
просувалися вперед. Мій попутник мовчав, зараз він
скидався на людину, що задрімала або
поринула в якісь журні думки, байдужу до
всього на світі. Ми ковзали до глибоких
проваль, виповзали на освітлені ікласті, вищирені
скелі, а він навіть не поворухнувся, не
здригнувся, не вимовив ані слова. Але було
видно,  це я відчував дуже добре,  що він
не спав, і навіть не дрімав. Може, цілковито
поклався на мої здібності? Чи легковажно
довірився своїй щасливій долі? В усякому
разі, поведінка його здавалася дуже дивною.

Чи то через його дивну поведінку, чи
тому, що мені остобісіли небезпечні заноси, я
м'яко натиснув на педалі гальма й
зчеплення, і джип (мій добрий, вірний джип!) поволі
слухняно зупинився. Його занесло трохи
ліворуч, але в бік скель, а не урвища, яке
зловісно зяяло праворуч.

Я витер з чола холодний піт, глибоко
зітхнув і раптом відчув себе вкрай стомленим.

Мій попутник мовчав.
 На поворотах дуже слизько, 

сказав я.

Він знизав плечима.

 Дорога взялася кригою,  додав я.
Він мовчав.

Я вийняв цигарки й закурив. Вітер завивав
протяжно, болісно, наче зграя зголоднілих
вовків. (Я ніколи не чув, як виють вовки, але
гадав, що саме так, як оце завивав вітер).
Ми стояли посеред дороги; мотор я
заглушив, вогні погасив. Всередині, під тентом,
було зовсім темно. Сухий, колючий сніг бив
у переднє скло.

 Що, боїшся?  спитав мій попутник.
Я здригнувся, але нічого не відповів.

Він засміявся якимось гірким сміхом,
потім глибоко зітхнув і знову замовк. Ноги мої
заклякли від холоду. Повіки злипалися. Я
засунув руки глибше в кишені кожушка й
заплющив очі.

 Ну й діла!  сказав мій попутник.  А
далі що?  В голосі його не було й тіні
невдоволення.

 Далі?  я силкувався надати своєму
голосу самовпевненого й безтурботного
звучання.  Далі ми виспимося, побачимо гарні
сни, а коли прокинемося... коли

прокинемося,  я мимоволі зацокотів зубами від
холоду,  буде сонце, буде світло... і ми
рушимо далі.

Різні думки обсіли мене, але я не знав 
наяву це чи уві сні. Та яке це мало
значення  наяву чи уві сні? Ніякісінького,
зрозуміла річ, і мій попутник не мав чого
хвилюватись, адже я нічого не хотів від нього.
Проте він сильно затермосив мене за плече, і я
спитав, що сталося і навіщо він турбує мене.
Почувши мій голос, він одчинив

дверцята і вийшов з машини.

 Пересядь на моє місце!  наказав він.
Звичайно, він міг бути трохи лагідніший,

але я вже звик до його манер і нічого не
сказав. Я був господар, а він  гість, отож
гостеві іноді треба робити поступки. Якщо
йому закортіло сісти за кермо  прошу! 
нехай сідає. Мені було байдуже.

Я пересів на його місце  тут було навіть
зручніше, бо не стирчали різні педалі і я міг
вільно випростати ноги. Він зняв із себе
шубу й накинув мені на плечі. Вона або
заважала йому, або він вирішив віддячити мені
за те, що я поступився місцем за кермом. Я
хотів відмовитися, але він, неначе
здогадавшись про мій намір, похапливо грюкнув
дверцятами.

Відтак обійшов джип, усівся за кермо і
ввімкнув фари. Натиснув стартер, дав
повний газ, і мотор важко загурчав. Він ще не
встиг зовсім охолонути, тому моєму
попутникові вдалося з першого ж оберту вдихнути
в нього життя. Джип рушив  плавно,
поволі, його не заносило вбік, як я сподівався.
Видно, мій попутник уже не раз водив
машину зимовими гірськими дорогами. Отож
я не став йому заважати.
В шубі мені було тепло й приємно. Тільки

ноги ніяк не зігрівалися, бо шуба, хоч і
сягала нижче колін, не закривала ступні.
Повіки мої обважніли, і я заплющив очі.

Так ми їхали години зо дві. Мій попутник
щось говорив, і голос його згодом розвіяв
сон, що був огорнув мене. Перш, ніж його
слова дійшли до моєї свідомості, я збагнув,
скоріше відчув, що ми стоїмо, що джип

15





спинився. Вітер завивав під полотнищем і
сніг бив у переднє скло.

 Я питаю, ти можеш вийти?  спитав
мій попутник.

 А чому ж,  відповів я.  Звичайно,
зараз вийду,  Додав я трохи впевненіше й
натис ручку дверцят.

Дверцята відчинилися легко, а от
висунути назовні ноги було досить важко. Вони
задубіли, затерпли, немовби зовсім були не
мої. Я ступив у сніг і застряг майже по
коліна. Рій сніжинок сипнув мені просто в лице.

 Ти знаєш, де ми?  запитав мій
попутник, голосно гукаючи, аби перекричати
вітер.

Я не відповів. Що можна розібрати в
темряві? Я всю дорогу думав про щось своє, і
про те, де ми, навіть гадки не мав.

 Атемова колиба!  крикнув мені на
вухо мій попутник.
Це добре, якщо він не помиляється.

Колиба діда Атема! Я знав, що обабіч дороги
розкидано старезні вівчарські хатини з
каменя й землі, але котра з них була Атемова, не
знав. В усякому разі, я здогадувався, що це
десь біля Ликите  напівдорозі до Кестена,
й від того в мене аж мороз поза спиною
пішов.

 Ходи за мною, тільки обережно,
ступай у мої сліди!  сказав мій попутник і
рушив попереду.

Кілька разів я спотикався і падав лицем у
сніг, бо клята шуба була страшенно важка,
поли її метлялися й заважали мені йти.

Падаючи, я заривався у пухкий сніг, відтак
притьмом схоплювався на ноги, аби не
відстати від свого проводиря. Адже в
хуртовину, та ще й нічної пори, це може погано
скінчитися. Розмахуючи руками, напівзасліп-
лений снігом, захеканий, простоволосий
(шапка моя десь поділася), я вперто йшов
за ним, і єдине, що виразно відчував у ці
хвилини, це удари серця, яке гупало в
грудях, наче ковальський молот.

Зрештою ми добралися до Атемової ко-
либи. Мій попутник штовхнув ногою двері і
гукнув мені: «Заходь, але нагинай голову,
щоб не вдаритись об одвірок!»  і зник в
отворі, потонув у мороці, ще густішому, ніж
той, що оточував мене. Я пішов слідом за
ним.

Така незвичайна була моя перша і, власне,
остання зустріч з моїм майбутнім героєм.
Певна річ, я тоді не знав, не міг навіть
підозрювати, що протягом багатьох місяців
моя увага невідступно звертатиметься до
його образу, що навіть через рік після цієї
нашої зустрічі я мучитимусь над десятками
етюдів, намагаючись вловити суть його
образу, велике єство людини, яке я все ще не

міг з'ясувати для себе. Тоді, в ту холодну
снігову ніч, я навіть не підозрював, що мене
чекає.

Але все ж таки я дещо запам'ятав. Так,
наприклад, коли запалали соснові полінця і
в колибі стало видно, він випростався,
обтрусив руки й глянув на мене. Минуло всього
дві-три хвилини, як я зайшов досередни, і
все ще стояв біля дверей. Він глянув на
мене і раптом гучно, навіть трохи зухвало
зареготав. Здавалося, він і гадки не мав, що
може образити мене своїм сміхом і що
взагалі не гоже сміятися з іншого. Коли я
холодно запитав, чого це він регоче, він щиро
здивувався:

 Знаєш, на кого ти подібний?
 Звідки ж мені знати?  знизав я

плечима.

Здається, він помітив, що я незадоволений
цими його бурхливими проявами веселощів,
бо раптом посерйознішав і підійшов до
мене.

 Чому ти не обтрусиш із себе сніг? 
спитав він лагідно. Я не чекав такої
несподіваної переміни від цього самовпевненого
жартівника! Він зняв шубу з моїх плечей і
повісив її на дерев'яний кілок.

Відтак підняв з долівки суху соснову гілку
й подав мені.

 Обтрусися нею від снігу, поки він не
розтанув. І сідай до вогню, ось тут, на
пеньку; грійся, та не обпечись! І підкидай у
вогонь дровець, а я тим часом принесу з
машини речі!
Він хотів побігти до машини! Мені аж

моторошно стало, коли я уявив собі темряву й
снігову заметіль, що чекали на нього за
дверима.

...Гучно грюкнули двері. Я здригнувся. Мій
попутник увійшов, наче бог Півночі 
височезний, весь у снігу,  принісши з собою
подих віхоли, і в той же час усміхнений, як і
личить справжньому богові Півночі. Я
вражено дивився на нього.

 Чого ж ти не підтримуєш вогонь? 
похитав він головою і нахмурився.

 Здається, трохи задрімав,  сказав я
знічено й нахилився до купки соснового
галуззя.

Він поклав на долівку свій рюкзак і мою
торбу. Підійшов до вогню, роздмухав його,
підкинув кілька сухих гілок. По тому вийшов
надвір і повернувся з двома поліняками,
притрушеними снігом. Поклавши їх як слід
на вогонь, що знову розгорівся, глянув на
мене й бідбадьорливо усміхнувся.

 Зараз я напою тебе гарячим солодким
чаєм. В мене є чудовий, смачний чай. Тобі
треба випити чогось гарячого, бо ти,
здається, застудився. Хто ж узимку їде в дорогу у
такому пальтечку? Може, воно й гарне, але
не тепле. По цих горах узимку можна манд-
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рувати хіба в такій шубі, як моя! Хоч вона
трофей груба, але коли тебе загорнути в неї
як слід і викинути на сніг, то б'юсь об
заклад, що не замерзнеш і до ранку. Спатимеш,
немов у пуховиках, і бачитимеш приємні сни.
Мій попутник заходився розв'язувати

рюкзак. Вийняв два казанки, вискочив надвір
і за хвилину повернувся, набравши в них
повно снігу. Прилаштував їх над вогнем і,
коли сніг розтопився, перелив воду з одного
казанка в другий. Він іще кілька разів
виходив по сніг, аж поки той казанок, що стояв
на вогні, не був повний.
Ми з апетитом і мовчки сьорбали гарячий

чай.

 Тепер тобі краще?  запитав він.
Я кивнув головою.
 Постели своє пальто он на тому

галуззі, бери мою шубу й лягай спати!
Може, треба було запитати, чим

укриється він, але я чомусь не зробив цього. Нічого
не сказавши, я підвівся з пенька й, насилу
переставляючи ногами, пішов до купи сухого
соснового гілля. Раптом мені спало на думку,
що ми проїхали разом чималий шмат
дороги, щойно пили чай із його казанка, я лежу
під його шубою, але й досі не знаю, як його
звуть, так само як він не знає мого ймення,
і я голосно засміявся.

 Як тебе звати?  спитав я, звернувшись
до нього на «ти».

Він якусь хвилину пильно дивився на мене,
немов вагаючись, чи варто відповідати. Я
відчув себе ображеним, його шуба враз
видалася мені важкою, наче гора.

 Еміліан,  одказав він нарешті.  А на
прізвище  Киров. Еміліан Киров.  І
повернувся до мене широченною, як стіна,
спиною.

«Ти з самого початку зневажливо
поводився зі мною,  подумав я,  але я тебе
провчу! І ти ще пошкодуєш, що поводився
так». Я назвав йому своє ім я, хоч він і далі
сидів спиною до мене й удавав, наче зовсім
забув про мене. Сказав, що я художник і
що, напевно, він помітив, як я в корчмі
накидав його портрет. Я був певен, що він нічого
не помітив, але сказав це навмисне. А по
тому вирішив доконати його:

 Скажи, Еміліане,  звернувся я до
нього, силкуючись приховати глузливі нотки в
своєму голосі,  хто із видатних
художників тобі найбільше подобається? І чому?
В цей момент я, певно, скидався на

мисливця, який тримає на прицілі крупну здобич.
Він поворушив поліняки, щоб краще

горіли, потім вихопив із вогню жаринку,
прикурив. І тільки тоді обернувся. З такою
іронією, так насмішкувато подивився на мене,
що я почервонів, наче рак.

 Хто з найвідоміших художників
найбільше мені подобається, про це ти питаєш? 

Він усміхнувся й хвилину помовчав.  У цій
галузі я звичайний неук-дилетант. Але коли
це тебе цікавить, то я скажу. Найбільше
мені, певна річ, подобаються імпресіоністи. І
то  ранні імпресіоністи.., Мане, Моне,
Ренуар, Дега та інші... Хочеш спитати, звідки я
їх знаю? З картинок у журналах? Може, з
картинок... а може, я мав нагоду бачити, як
то кажуть, й оригінали. Але навіть коли б я
не бачив нічого в оригіналах і судив тільки з
кольорових репродукцій, картинок, то все
одно сказав би, що найбільше мені
подобаються саме вони... А чому, то вже інша річ.
З російських реалістів найбільше люблю Ле-
вітана. І деякі речі Рєпіна, але перевагу
віддаю Левітану...  Він засміявся.  Ти
задоволений? Іще щось хочеш запитати?
Я розгублено дивився на нього. Від моєї

самовпевненості не зосталося й сліду. Всі
питання, які я збирався ще задати йому,
вилетіли з голови  сипнули врозтіч, мов
налякані курчата.

 Гаразд,  сказав він, знову
повернувшись до вогню,  ховай ноги під шубу й спи.
Час уже.
Дивна людина! Ставиться до мене, як до

маленького! Я розумів, що хтось інший
образився б за таке поблажливе ставлення до
себе, але я чомусь не відчував у душі ані-
найменшої образи. Ба навіть гірше  радів!
І як не принижувало б мене це зізнання, я
щиро радів за цю людину.
Але, певна річ, у душі. Відтак я стомлено

позіхнув, повернувся спиною до вогню й
заплющив очі.

І ту ж мить мене підхопила якась
невідома сила й понесла астральним світом, серед
безмежжя летючих білих зірок. Я знав, що
навколо немає ніяких зірок, що то
пролітають звичайні сніжинки. Але мені було гарно,
напрочуд гарно, і я усміхався. Кінець кінцем,
сніжинки теж можуть нагадувати зірки. Я
десь читав, що в нашій галактиці є багато
білих зірок. А що таке багато? Багато  це
безмежжя! Я летів й усміхався безмежжю
білих зірок.

Не знаю, скільки тривала моя мандрівка
світом сновидінь, але нарешті я здригнувся і
злякано розплющив очі. Та тут же
заспокоївся, побачивши, що лежу на тому самому
місці й навколо нічого не змінилось. Тільки
хуртовина, здавалося, завивала ще сильніше,
й двері здригалися під напором вітру.

Я глянув на вогонь. Там теж усе було без
змін. Полум я, як і раніше, весело гуготіло, і
відблиски його танцювали на стінці навпроти.
Еміліан сидів, як і перше, згорблений,
склавши руки на колінах. Обличчя його немов
закам'яніло.
Я дивився на нього й не вірив своїм очам
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 воно здавалося мені знайомим і в той же
час чужим. Немовби хтось зняв із нього ту
суворість і мужність, яскраво виражену силу
 самовпевнену й зарозумілу, яка впадала
в око, тільки-но глянеш на нього.
Біля вогнища сидів інший Еміліан 

сумний, стомлений, пригнічений, заглиблений у
себе, ніби він карався якоюсь тяжкою
душевною мукою. Уста його були міцно
стулені, в кутиках залягли гіркі зморшки, неначе
він щойно почув про себе й про своє минуле
життя страшну правду.
Я затамував подих, серце моє неначе хто

стиснув важкою холодною рукою. Тихо
повернувся до стіни й заплющив очі. Білий
астральний світ. Хурделиця завивала, мов зграя
голодних вовків, грубі соснові двері
здригалися на завісах, стогнали, як живі.

Настав ранок. Усе довкола було біле й
казково чисте.

Я повернувся до колиби й обтрусився од
снігу.

Еміліан сидів на триногому стільчику біля
вогнища й усміхався. Очі його ласкаво
дивилися на мене, і я зрозумів, що він радий
мені.

Потім ми розстелили на долівці зелене
полотнище, приготували багату трапезу й
почали з апетитом снідати. Ми пили гарячий чай,
їли підсмажене на приску сало й
обмінювалися діловими міркуваннями про те, що нам
треба зробити протягом найближчих годин.

Еміліан казав, що небо, обтяжене
хмарами, скоро почне скидати на землю нову
порцію снігу. Він ладен закластися, що
протягом кількох найближчих годин знову
повалить сніг. Харчів, що були в його рюкзаку,
могло вистачити нам іще на один день. Якщо
завтра не випогодиться, він майне до Ликите.
Там роздобуде сани, харчі, позичить кожух
та пару лопат, і коли виїде звідти на світанку,
то на другий день по обіді буде тут. Так він
сподівався розчистити дорогу для моєї
шкапи  санна колія і дві лопати неабияк
допоможуть нам.

Поки я обмірковував його план, він
нахилився над рюкзаком і вийняв звідти складену
двостволку в коричневому чохлі.

 Піду поблукаю,  сказав він,  і, як
пощастить, може, що-небудь підстрелю. А
ти тим часом розімнись біля колиби, але
гляди, не обморозь ноги. Ці твої штиблети...

Він закинув двостволку за плече і вийшов.

В полудень я вийшов до шосе й почув
дзенькіт отих бубонців, які весело
сповіщають усім одне й те ж саме  що
наближаються сани, запряжені парою коней.

В повітрі почав кружляти сніг.

ї ось сани виринули з білого завою 
сани, запряжені парою коней. Коні були наче з
давніх оповідей  гриви їхні були заплетені
в кіски з червоними стрічками, на козлах
гордо сидів вусатий дядько в товстенному
кожусі й шапці. А сани були зовсім прості,
селянські, грубі, навіть без шин під полозами.
На купці сіна, зіщулившись, сидів якийсь
чоловік. Він теж був у кожусі, але міському.
На голові в нього була вушанка, а руки він
заховав у величезні шкіряні рукавиці.

Коли сани зупинилися, чоловік у вушанці
підняв руку й щиро привітався зі мною,
немовби ми з ним були давні знайомі.

 То це ти приятель Еміліана?  запитав
він голосно.

Обличчя його було червонощоке,
по-юнацькому бадьоре й свіже, як на його літа.

Я відповів, що так. Тоді він підібрав поли
кожуха й легко зіскочив з саней.

 Дуже приємно,  сказав і простяг мені
Руку-

Ми закурили, ховаючи цигарки в долоні,
щоб не розмокли від снігу. Звали його Іва-
наки Стефчов, він працював у цих краях
дільничним лікарем, Його терміново викликали
в село Боровка до якоїсь породіллі, й він
оце їхав туди в таку негоду. Але коли все
скінчиться добре, він швидко забуде про цю
нелегку подорож. Для цього вистачить
чарки підігрітої ракії з медком! Вип єш  і
враз забудеш про хурделицю і про всі
злигодні. А з Еміліаном він знайомий давно, два
з половиною роки...

 Та невже?  здивувався я.  Ви з ним,
певно, друзі?

Лікар кинув недокурок у сніг і знизав
плечима. По обличчю його ніби промайнула
якась тінь  воно раптом посмутніло і
неначе постаріло на кілька років.

 Друзі!  Лікар стримано посміхнувся.
Посмішка його не була весела. Але й не
сумна. Це була скоріш посмішка
розчарування, глибоко ображеного честолюбства. 
Друзі!  повторив він.  Коли двоє людей,
чоловіче добрий, прожили під одним дахом
не день і не два, а протягом довгих місяців
не було жодного вечора, щоб вони не
проводили його разом, коли вони часто пили
пиво з однієї пляшки й на одній спиртовці
варили собі каву, і до півночі гомоніли про
великі та малі проблеми  отож, коли такі
люди зустрічаються, і не тільки через два, а
навіть через двадцять років, вони
зустрічаються як друзі, по-дружньому тиснуть один
одному руку, і які б не були зайняті, як не
поспішали б  усе ж таки знайдуть часинку,
щоб знову погомоніти, пригадати те, се.
Одинадцять місяців прожили ми з ним в
одній квартирі, потім я поїхав у відрядження,
дороги наші розійшлися, ми загубили один
одного. І от сьогодні зустрілися, через стіль-
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ки часу, за он тим вибалком. Ти його друг, і
тому я розповідаю тобі про все це, бо колись
і з тобою станеться те ж саме. Можеш мені

повірити! Він потиснув мені руку, але так,
ніби ми лише вчора познайомилися з ним. !
швидко сказав, що чатує на зайця  мовляв,
забирайся швидше, не затримуйся. Я
запросив його до себе в Ликите, а він тільки рукою
махнув  може, заскочить, якщо лишиться

час, бо мусить провести кудись одного свого
приятеля... Скурили по цигарці й розійшлися.
Ти питаєш, чи ми друзі? Я люблю його! Але
хіба ж так зустрічаються друзі?  Лікар
застебнув кожух і глянув на сани. І сани, й коні,
й візник  усе, здавалося, було обсноване
білими нитками снігу, який невпинно сипався
з захмареного неба.

 Я лиш учора познайомився з ним, 
сказав я. І оскільки лікар мовчав, додав: 
Мені здається, він цікава людина.

 Що там здається!  відрубав лікар. 
Ти приходь до мене в Ликите, і я дещо
розповім тобі про нього. Він із тих людей, про
котрих ніколи не скажеш, яким миром вони
мазані, добрі вони чи погані, і якщо добрі,
то наскільки. Але того, хто зустрінеться з
ним, він якось зачаровує, ти закохуєшся в
нього, і образ його носиш у своєму серці
все життя. Заїжджай до мене в гості в Ликите,
куди тобі братися в таку негоду? Коли
перестане сипати, розчистять дороги, тоді й
поїдеш далі! Я пригощу тебе як слід, бо давно
не приймав гостей. І розповім тобі про
нашого спільного друга цікаві речі.  Він
подав мені руку, поплескав мене по плечу й
порадив не стояти посеред шляху, а
вернутися до колиби і там, у затишку й теплі,
чекати, поки повернеться Еміліан.

 Гляди не прохопись, що ми з тобою
розмовляли про нього,  сказав він мені на
прощання.
Я довго дивився услід саням, аж поки

вони не щезли з очей. Все довкола, скільки
сягало око, було вкрите пухким снігом, який
не переставав тихо сипати на землю.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Далі все було так, як передбачав Еміліан.
Наступного дня надвечір ми дісталися до

Ликите. Відвели коней на кооперативне
подвір'я і щиро подякували голові. Потому
Еміліан узяв із джипа свій рюкзак, закинув його
за плече й простяг мені руку.
Я розгублено дивився на нього.
 Ми ж збиралися разом заночувати в

лікаря,  сказав я.
Він боляче стис мою руку, і я мимоволі

скривився.

 Ти ночуватимеш у нього сам,  відповів
Еміліан.  А я мушу повернутися назад. До
села Балутин. Поблизу від нього є рудник, і
я затримаюсь там день-два.

 А потім?

Він знизав плечима.

 Значить, розстаємося,  сказав я.
 Не будемо про це говорити,  відповів

він і, мить помовчавши, холодно додав: 
Ти тільки не подумай, що я зробив цю
прогулянку лише заради тебе. Воронь мене
боже від такої сентиментальності! Просто я
вирішив трохи прогулятися... Люблю
мандрувати цими місцями.
Ми стояли на відкритому місці, й вітер

шмагав в обличчя.
 Зачекав би до ранку,  сказав я. І

додав, що, на мою думку, не дуже розумно
йти самому через гори в таку холодну ніч.

 А хто тобі сказав, що я піду туди сам?
 стримано посміхнувся Еміліан.  3

сільради йде машина в лісгосп біля Рахневого.
Від шосе до Балутина три кілометри. Я все
попередньо, ще вранці, уточнив і
розрахував, отож тобі нема чого непокоїтися за
мене.

 Тоді залиш хоча б свою адресу, 
сказав я.  Ти знаєш, я зробив кілька ескізів.
Коли портрет буде готовий, я хотів би, щоб
ти подивився на нього.

Еміліан поправив за плечем рюкзак і
знову подав мені руку.

 Я знайду тебе в Софії,  сказав він. 
Ну, бувай! І більше не вибирайся в дорогу у
міських штиблетах.  Він пройшов кілька
кроків і обернувся:  Не забудь випустити
воду з радіатора. Бо минулої ночі це
зробив я!

 Не забуду!  тихо мовив я.
Еміліан пішов, і я більше не бачив його.

Лікар Іванаки Стефчов мешкав край села в
новому цегляному будинку  одинокому
провіснику нових часів у цьому давньому
царстві каменя й дерева. Будинок вимурував
торік Салі Саїдов, змінний бригадир з
рудника біля села Балутин. Салі Саїдов одружився
з дочкою партійного секретаря і перейшов
жити у велику кам'яницю свого тестя. У
цегляному будинку лишилася його мати Фаті-
ма, ще міцна, немов столітня сосна,
удовиця, як кажуть її сусіди. (Двадцять років
тому вовки загризли її чоловіка біля нетечі
Зміївець). І в цей будинок із цегли й під
черепицею, що красувався своєю молодістю
серед посивілих кам'яних посестр, лікар
Іванаки переніс свій парубоцький скарб  дві
валізи й кілька зв'язок медичних журналів та
книжок. Він зайняв горішній поверх із
балкончиком і верандою, а мати Салі лишилася
на нижньому  там їй було зручніше: Салі
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провів туди воду, поставив широкий
умивальник і облицював стіну навколо нього
червоною плиткою....

Фатіма зварила нам курку, а потім добре
підсмажила ЇЇ на свіжому маслі.

Після вечері Іванаки повів мене до своєї
кімнати. Тут весело гуготіла чотирикутна
груба, пахло живицею. Господар запросив мене
лягати на його ліжко, а сам сів біля груби,
підкинув дровець, а потім почав неквапно
набивати свою велику баварську люльку.

 Старе відходить із цих країв, 
сказав лікар,  і слава богу!  В голосі його
чулася якась зловтіха.  Протягом десяти-
двадцяти років нові промислові центри
виссуть майже всю кров з цих закутків. Тут
залишаться тільки молочні ферми й
маслоробні. Дизельні машини замінять мулів. В
кам'яних хатинах доживатимуть віку лише
старі, а молодь перебереться в гуртожитки
з цегли й бетону. І лікарям уже не треба
буде їздити у допотопних санях по
занесених снігом путівцях, а літатимуть вони
вертольотами  від промислового центру до
ферм.
Я слухав його, і мені було трохи боляче

і сумно, хоч у принципі я цілком
погоджувався з ним. Річ у тому, що я просто не люблю
вертольотів. Я віддаю перевагу старим
дідівським мисникам перед сучасними
білосніжними буфетиками. Задоволення
наколоти дров і розпалити вогонь у грубці я не
проміняю на жодні опалювальні системи,
слово честі! А що стосується саней, то
даруй, Іванаки. Чи можна порівняти пекельний
гуркіт вертольотного гвинта з мідноголосим
співом дзвіночка? М'яке ковзання полозів
 з божевільною тристакілометровою

швидкістю? А ота тиха дрімота, що лягає
на повіки, коли ти довго вслухаєшся у
м'який тупіт коней? Чи є в світі щось чарівніше
за таку дрімоту, скажіть мені?
Ось чому мені трохи сумно було слухати

розмірковування Іванаки про близьке
майбутнє. Воно буде прекрасне, зі спорудами
із бетону й пластмаси, з широкими
асфальтованими магістралями, з вертольотами. В
добрий час! Що ж до мене, то я волію
лежати горілиць у траві, дивитися в небо й
слухати сюрчання коників.
Завершивши першу, інформативну

частину свого монологу, лікар знову набив
люльку, трохи помовчав і почав  нарешті! 
розповідати про Еміліана.

 З цим чоловіком я познайомився в
Софії майже три роки тому. Я працював у
тридцять сьомій міській поліклініці;
завідував відділенням внутрішніх хвороб. Мене
чекало довготермінове відрядження за
кордон, з метою професійної спеціалізації,
а тому настрій у мене був піднесений, я
дивився на світ веселими очима  все здава¬

лося мені гарнішим, аніж воно було на<-
справді. Мій оптимізм у ті дні, здавалося,
вийшов з берегів: я поплескував по плечах
хворих, переконував їх, що з такими
недугами, як у них, люди живуть по сто років,
а то й більше; навіть тим бідолахам, чиї
серця чахкали, наче паровози на підйомі до
Владайської ущелини, я обіцяв глибоку
старість, радив придбати вудочки й ходити на
риболовлю.
Я ке знав, що про обіцяне мені

відрядження міністерство ще тільки вело
листування.

Ти знаєш вулицю Марина Дринова? Це
справжня красуня, якщо ти ЇЇ не знаєш! А
житловий блок номер шістдесят дев'ять
ЇЇ перлина. На третьому поверсі цього
блоку я мав дві кімнати  спальню і
невеличкий кабінет. Після роботи в поліклініці я
приймав пацієнтів удома  тричі на
тиждень. Загалом пацієнтів було мало.
Траплялося, приходили знайомі  приятелі моїх
приятелів, далекі родичі або мешканці з
інших поверхів нашого блоку. Незнайомі,
якщо й приходили, то насилу могли знайти
мене: табличка, яку я почепив біля парадних
дверей, була менша за жіночий носовичок.
Питаєш, чому? Зранку  поліклініка, по
обіді  прийом хворих удома. А коли по*
обідній сон, газети, кухоль пива й розмови
з друзями? Тому я повісив маленьку
табличку, виділив три прийомні дні, по дві
години  від четвертої до шостої. Я міг
прожити, певна річ, і без приватної практики,
але мені хотілося займатися своїм фахом й
у вільні години.
Отже, я мав дві кімнати, спальню й

кабінет. Навпроти, у таких же апартаментах
мешкала пухкенька молодичка з

племінницею  хіміком парфюмерної фабрики
«Арома». Вони користувалися й кухнею,
куди я майже не заходив, оскільки в моєму
кабінеті був умивальник. Молодиця була ду-
же весела жінка. Вона мала дві пристрасті
 пекти млинці й смажити картоплю на
свіжому маслі. А коли вона не робила ні
те, ні те, то відпочивала з плетивом у
руках або ще ворожила собі на картах. Що
ж до племінниці, то мушу тобі сказати, що
вона була просто чарівна  ноги стрункі,
стан тонкий, бюст високий. Ладен
закластися на дюжину кухлів пива, що коли б ти
побачив цю дівчину, то неодмінно захотів
би її намалювати. Та вона обов'язково
відмовила б тобі  ставлю дві дюжини кухлів
пива, що вона відмовить тобі якнайбез-
церемонніше. На вигляд вона була легкою
важна, проте трималася з гідністю й
дивилася на мене строгими очима.

Зверталася до мене «товаришу лікарю» і говорила
мені «ви». «Заходьте, Танічко,  звали її
Станка, я намагався налагодити з нею кон¬
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такт, коли мене брала нудьга,  заходьте,
поговоримо на хімічні теми».  «Дякую, 
відхиляла вона моє запрошення й холодно
усміхалася,  що ви тямите в промисловій
хімії?»

Мені було тоді сорок шість років. У
цьому віці парубок має вже цілком усталені
звички. Важко, наприклад, відмовитися від
двох пообідніх годин сну, а ввечері  від
кухля пива в сусідньому ресторані. Я
навряд чи проміняв би суботній бридж на
якусь іншу розвагу. Але мушу тобі сказати,
що в той час я ладен був зректися багато
чого, якби вона  здогадуєшся, так? Одне
слово, я вирішив із нею одружитися.
Уперше в житті, нітрохи не вагаючись.

Аж ось на сцені з'явився Еміліан.

Він з'явився, як Вільгельм Завойовник, в
усій красі своєї молодості, самовпевнений,
наче той, що вирушив відкривати нові світи.
Йому дали квартиру в нашому будинку, і
він зайняв вільну кімнату.

Я люблю молодь, але Еміліан чомусь не
тішив мене  здавався якийсь надто
пещений. Я тільки глянув на нього й одразу ж
чуття підказало мені, що станеться щось
неприємне й непоправне,  і я не
помилився.

Першою його зустріла в той день
молодиця, і ми від неї дізналися, що він 
геолог, працює в Інституті геологічної
розвідки, що на столі в нього стоїть мікроскоп та
інші прилади, а спить він на похідному
ліжку. Увечері він вийшов до нас у хол,
міцно потис мені руку, але майже не
глянув на мене, а хімічку розглядав досить
довго, хоч ледь торкнувся її пальців. Потім
він запитав мене, чи ми завжди

галасуємо вечорами в холі, і я відповів, що так.
Тоді він насупився і сказав відверто, що
було б ліпше, якби ми не розмовляли в
холі, принаймні якийсь час, бо в нього
термінова робота, а галас йому заважає. Я
хотів заперечити, адже хол для того й існує,
аби в ньому збиралися вечорами люди й
розмовляли, але хімічка мене випередила.
«Можете бути спокійні,  сказала вона. 
Ми вам не заважатимемо». Вона заявила це
й від мого імені, навіть не спитавши в мене
згоди. 1 я промовчав, бо незручно було
сперечатися з нею перед новим
пожильцем. Та коли б його навіть не було, я все
одно промовчав би  в ім'я нашої
злагоди! «Гаразд,  докинув слово і я,  коли
у вас така робота, ми вам не будемо
заважати». Я сподівався, що він принаймні
подякує, але він наче й не чув. Або гадав, що
ми всі зобов'язані ходити навшпиньках
тільки тому, що в нього термінова робота,
говорити пошепки або розмовляти на мигах,
наче глухонімі. В усякому разі він нічого не

сказав, зате моя хімічка розбалакалась, та
ще й як! Протягом кількох хвилин вона
встигла поінформувати його, здавалось, про
тисячі речей: що закінчила факультет
промислової хімії, що працює лаборанткою в
«Аромі», що в їхньому цеху... «В Аромі»?»
 перебив її раптом Еміліан і замислився.
Потім зовсім несподівано запитав, кому
належать стільці в холі, чий це круглий стіл і
хто дбає про чистоту й порядок. Я пояснив
йому, що стільці мої, і хотів іще щось
додати в тому ж дусі, але він став
насвистувати якусь пісеньку й зупинився перед
літографією, що зображувала іспанську дівчину
з глеком на голові. Літографія була дуже
гарна, і я замовк, аби він міг спокійно
роздивитися її. Ця літографія теж була моя. її
подарували мені на Івана Купалу, але не
пригадую, хто саме. Рамці були
пофарбовані бронзовою фарбою, блищали, наче
золоті.

Отже, Еміліан підійшов до літографії,
щоб роздивитися її ближче, і я одразу ж
змінив про нього свою думку. «Нехай
побачить моя хімічка, що я не чужий
мистецтву і що люди цінують мої картини», 
подумав я, і поки він роздивлявся
літографію, дав собі слово, що куплю ще одну.

За хвилину Еміліан обернувся, зміряв
мене поглядом з голови до п'ят і запитав
досить холодно, чи я не терапевт. «Терапевт»,
 відповів я. «Так я і думав»,  засміявся
він. «Але чому, прошу вас?» Та він не
відповів, а знов засміявся тим своїм уїдливим
сміхом, який ти, певно, вже мав приємність
чути. Сміх у нього особливий!..
Насмішкуватий, але не образливий, гучний, але не
грубий. Ти від нього ніяковієш, відчуваєш, що
тебе вдарили, але розгніватися не можеш.
Тобі стає сумно... І не тому, що з тебе
сміються, а що ти сам неспроможний так
сміятися... По тому він почав глузувати з терапії.
Це справді найзанедбаніша галузь
медицини, і мені не було чого заперечити. Взяти
хоча б таку дрібницю, як нежить. Або
ревматизм чи виразку. Не кажучи вже про
складні захворювання серця, печінки, про
рак... і таке інше. Лікують тільки кофена-
лом і сульфамідами. Ах, пардон!
Антибіотиками теж! «Фізики,  говорив Еміліан, 
зазирнули в світ атома, відкрили частки із
протилежним зарядом, наближаються до
створення антиречовини й розгадки
таємниці праматерії, а ви, терапевти, все ще не
можете знайти ліки проти такої дрібниці, як
нежить!..» Він зупинився посеред холу й
дивився на мене не зовсім прихильно. «Люди
вже літають на космічних кораблях, а ви й
досі їздите на гарбі!»  «Даруйте, 
заперечив я,  ви помилилися адресою,

закидаючи мені таке. Адже я не творець
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науки і не дослідник, а лише скромний
лікар. Не в моїх силах і не моя це справа 
відкривати ліки проти раку!» А він дивився
на мене з такою убивчою іронією, що я аж
знітився під його поглядом, мене пойняв
дрож. «Отакої,  сказав він.  Ви просто
«скромний» лікар, тобто ви по-пілатовськи
втираєте руки полами свого лікарського
халату. Про здоров'я людей нехай дбають
професори й учені! А ми будемо
задовольнятися тим, що «бог дав». Зате житимемо
спокійно: після робочого дня ходитимемо з
дружинами в гості, або питимемо пиво з
приятелями в якомусь модерному
ресторані, або гратимемо де-небудь у белот1, аж
поки не захочемо спати. Чудово!  І
закінчив з властивою йому ущипливістю: 
Якраз у стилі епохи, еге ж?» Себто він хотів
сказати, що мені чужий сучасний стиль,
сучасне життя.

Я відчув себе ображеним і вирішив піти
до свого кабінету. Глянув на хімічку, щоб
дати їй знак очима, аби вона більше не
слухала того чоловіка, бо був певен, що її теж
обурили його необдумані закиди. Глянув 
і, мушу тобі сказати, мені стало ще
сумніше. Вона дивилася на нього зачаровано, на-
піврозтуливши вуста, як дивляться, скажімо,
на картини славетних світових художників.
Та геолог був живою людиною з плоті й
крові. І при тому зайдою, нетактовним і
досить грубим. Але вона дивилася на нього
захоплено... І я не підвівся зі свого місця...
Він підійшов до мене й поклав мені на

плече руку. Обличчя його стало враз
добре, щире, він приємно усміхався мені. І я
раптом відчув, що не гніваюсь на нього й
ніколи не зможу розгніватися. І треба
сказати, що це почуття не покинуло мене й
досі. Не можу сказати, що я романтик,
надто вразливий. Протягом двадцяти років
своєї практики я зустрічав різних людей,
звик до всіляких дивацтв, душа моя, як то
кажуть, зашкарубла. Але тоді, коли той
чоловік нахилився до мене, я відчув, що
терпітиму від нього тільки образу  яке
фатальне прозріння, еге ж? І знав, що він
мене пограбує, що завдасть мені муки й що я
не сердитимусь на нього, а навпаки, душа

моя розкриється перед ним у всепрощенні,
наче в якогось стародавнього християнина...
І це передчуття, як бачиш, не обдурило

мене. Може, ти гадаєш, що того вечора він
зробив якусь спробу пом'якшити враження
від своїх слів? Мило посміхаючись, він
запитав, чи, бува, не засмутив мене, і
квапливо заявив, не дочекавшись моєї відповіді,
що йому ніколи не подобалися люди, які не
носили у своєму ранці «маршальського
жезла»!.. Тобто зараховував мене  не
більше й не менше!  до категорії людей,

1 Вид картярської гри.

які не прагнуть до високої мети, людей,
позбавлених високих поривань. Просто в вічі
сказав мені, що я, на його думку, належу
до байдужих людей, яких він зневажає і які
світові не потрібні. Він говорив це мені
відверто і в присутності третьої особи, раз по
разу запитуючи, чи, бува, не образив мене
несамохіть! Ось із яким екземпляром
познайомився я того вечора. Але коли б я
справді належав до байдужих людей, то чи
став би в мої літа вдосконалювати свій фах
за рахунок приватної практики? Сам
поміркуй. Зиск від цього не бозна-який великий.
Крім того, я не з тих, для кого гроші
головне. Розпитай кого завгодно в Никите, чи я
беру що, коли хто приходить до мене
лікуватися приватно. Люди скажуть тобі правду,
брехня в цих краях не в пошані. Отже, ти
сам поміркуй, чи належу я до байдужих і
чи мав він якісь підстави так образити мене
в присутності третьої особи.
І про ту «третю особу» теж хочу сказати

тобі кілька слів: першого ж вечора Еміліан
одібрав її в мене. Та треба віддати йому
належне: він не намагався їй сподобатися,
не підлещувався до неї, не упадав.
Першого ж вечора він виявив одну свою, я сказав
би, дуже погану рису. Розмовляючи з нами,
він наче й не помічав нас  здавалося, ми
служили для нього тільки приводом,
зовнішнім імпульсом, який спонукував його
викладати свої думки, розмірковувати,
сперечатися. Я терапевт  гаразд, це дає йому
підставу виголосити філіппіку проти
відставання терапевтики. Я не займаюсь
науковими дослідженнями, не відкриваю нових
шкідливих вірусів і засобів боротьби проти
них. Тим гірше для мене! Я чужий епосі,
байдужий ледар. Суспільство,  це сказано
було цілком відверто й категорично, 
сучасне суспільство не має потреби в таких
ледарях. Він критикував мене в ім'я добра,
і в той же час йому навіть на думку не
спадало по-людському поставитися до мене,

вислухати, вникнути в мої справи, одне
слово, зрозуміти мене як людина людину.
Такий тип може викликати здивування.

! інші подібні почуття, тільки не симпатію.
Природно було б, якби ми тримали цю
людину на віддалі од себе, ставилися до неї з
належною відчуженістю. А вийшло зовсім
навпаки. Я і сьогодні не можу зрозуміти,
чому. Пояснюй це як хочеш! Мені було гірко
від його слів, але я не тільки не
розсердився на нього, а, уяви собі, відчув якусь
приязнь у душі, одне слово  ця невитримана
людина почала мені подобатися. Є в цьому
логіка чи нема, не знаю, але було саме так,
як я тобі розповідаю.
Я чув, що інші люди теж дискутують про

такі речі, як добро людське, щастя,
обов'язок. Я вислухував їхні розмірковування, але
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вони не дуже хвилювали мене. А Еміліан
говорив не натхненно, не палав, не підбирав
вл\чних слів, бо він і так був сильний і
зухвалий, наче тореро, вірив у те, що каже, як
фанатичний пророк! Хтозна, може, саме це
й перекинуло місток між нашими душами,
і ми прийняли його, як друга, хоча він і не
дуже помічав нас, не надто цікавився нами.
Отже, я говорив про третю особу, про

мою хімічку. Мені здалося, що вона
першого ж вечора захопилася ним. Я вже казав
тобі, що він не робив ніякої спроби
закрутити їй голову. Але вона захопилася, а
через кілька днів просто закохалася в нього,
як то кажуть, по самісінькі вуха. Симптоми
її «хвороби» були настільки очевидні, що
мені навіть стало незручно зустрічатися й
розмовляти з нею. Вона й раніше ставилася
до мене холодно, а тепер я немовби
перестав для неї існувати. Коли ж усе-таки не
помітити мене не можна було,  адже ми
мешкали в одній квартирі,  я відчував, що
очі її дивляться на мене вороже. Я не
зробив їй нічого поганого, нічого не хотів од
неї. Навіть на думці не мав дорікати їй,
чого ж їй було так неприязно дивитися на
мене?

А він? Питаєш, як тримався він? Я вже
казав, що він не шукав її прихильності. Не
вдавав із себе закоханого. Закохані
приносять коханим квіти, роблять їм маленькі
подарунки, водять у театр, кіно чи просто
ходять на прогулянку в парк. Мені теж
хотілося це робити. І я робив це в думках, у
мріях. А насправді нічого не робив, боячи-
ся опинитись у смішному становищі
надокучливої людини, людини, яка пропонує
свої почуття, не маючи ніякісінької підстави
для такої поведінки. Ось чому я не дарував
квітів моїй хімічці, не запрошував її на
прогулянки. А Еміліан,  я цілком певен, 
навіть у головах не покладав чогось
подібного. І не тому, що це суперечило його
натурі  він був справжнім втіленням
життєвості! Якби енергія, що кипіла в цій людині,
могла перетворитися на звук, то вона
гуркотіла б, як водоспад, а якби могла
перетворитися на світло, то сяяла б, наче вогні
фейерверку. Але він просто не виявляв
цікавості до моєї хімічки, серце його було
замкнене для неї на тисячу замків.

Серце його було замкнене для неї, але
це не заважало йому люб'язно відчиняти їй
двері своєї кімнати й оддавати поцілунки,
коли вона обіймала його. Ти запитуєш,
звідки я це знаю? Знаю, бо іноді вона робила
це на моїх очах, з якоюсь жорстокою
умисністю. їй органічно чужа була
вульгарність, проте вона вішалася йому на шию
при мені. її охопило якесь нездрланне
прагнення виставляти напоказ своє кохання,
і тому вона не крилася від мене. А Еміліан

не надавав ніякісінького значення цій
любовній грі  його запрошували, і він грав.
Навіщо йому критися? Ми з хімічкою
давали йому привід для дотепних розмов, для
викладу оригінальних думок. Для нього це
було немовби передишкою, склянкою
холодної води перед тим, як знову злетіти
до своїх висот.

Еміліан не любив говорити про свої
справи, але ми знали, що він дістав складне й
.відповідальне завдання з георОзвідки, що в
нього були неприємності по службі. Яке то
було завдання і які то були неприємності 
я не знав, та й не міг знати, бо ніколи не
стикався з геологами. Але враження було
таке, що він з головою поринув у працю,
що в праці він такий же, як постав оце
перед нами  з «маршальським жезлом» у
ранці, відвертий і грубий.
Чого могла сподіватися від такої людини

моя хімічка? Серйозного освідчення? В
усякому разі, я передчував сумний кінець цієї
історійки, і він настав дуже швидко. Настав
у найщасливішу пору їхньої любовної гри.
Минуло лише три місяці від того першого
вечора. Лише якихось три місяці  для
них, а для мене,  ти, певно, здогадуєшся,
 ніби цілих три роки.
Була субота. Вечоріло. Я з нудьги трохи

поспав, а потім вирішив повештатися
вулицями, подивитися на вітрини, згаяти якось
час, поки можна буде піти на вечірнє пиво.
Тільки-но я прочинив двері в хол, як у вуха
мені хлюпнув її сміх, обпік, наче окропом.
Вона притискалася до його плеча, сміялася
й зухвало дивилася на мене. Я добре знав,
що за дверима навпроти причаїлася
тітонька з плетивом  вона сподівалася, певна
річ, що скоро буде весілля. Все це
виглядало дуже вульгарно, і я квапливо вийшов,
удаючи, що заклопотаний якоюсь
невідкладною справою.

 Лікарю!  гукнув раптом Еміліан. 
Зачекай-но хвилинку, вийдемо разом!
Рука моя застигла на клямці. Я вирішив

почекати.

І тоді сталося те, що неодмінно мусило
статися.

 Де ми з тобою побачимось? 
запитала вона. При цьому очі її дивилися не на
нього, а втупилися в мене.

 Де скажеш,  здвигнув плечима
Еміліан. Його стихія  великі проблеми, про
дрібниці він намагався не думати. Місце
зустрічі було для нього нікчемною
дрібницею.

 Тоді чекай мене біля входу на
фабрику,  сказала вона. Здавалось, їй дуже
хочеться, аби товаришки по роботі
побачили їх разом.

Він кивнув головою і пішов до дверей. Та
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коли порівнявся зі мною, раптом
обернувся:

 А що це за фабрика?  запитав він.
Він запитав зовсім спокійно, мимохіть,

неначе запитував офіціанта в кафе: «Тістечка
сьогодні свіжі?» На перший погляд, у його
запитанні не було нічого незвичайного. Але
моя хімічка здригнулася, притисла руки до
грудей і, напіврозтуливши вуста,
приголомшено дивилася на нього. Пальці в неї
тремтіли. Мене наче хто різонув по серцю 
такий узяв мене жаль за неї, хоч ставилася
вона до мене, як до чужого.

 А що це за фабрика?  повторив Емі-
ліан. У голосі його забриніли нотки
здивування і роздратування водночас. Він
сердився, що його затримують, і дивувався,
чому вона мовчить.

А вона ж розповідала йому щонайменше
сотню разів, що працює в «Аромі», в
такому-то цеху, й що «Арома» виробляє те-то
й те-то, і що технолог «Ароми» сказав те-то
й те-то про її пропозицію. Ти можеш бути
неуважливим, як тисяча професорів,
узятих разом, або мати пам'ять, яку можна
вмістити в одній сірниковій коробочці,
проте ти мусиш запам'ятати, що вона працює
на відомому і єдиному в своєму роді
підприємстві «Арома».
Та ж Еміліан ніколи не виявляв ознак

неуважливості, а пам'ять у нього була не
гірша від тієї, яку, образно кажучи, мають
тисяча професорів, узятих разом. У його
кімнаті були зразки більш як ста мінералів,
геологічний атлас на тисячу сторінок,
порівняльна таблиця щонайменше з п'ятьма
сотнями назв, і слід віддати йому належне 
він бездоганно розбирався у всьому цьому.
Знав, що написано на якій сторінці, який
індекс у якому розділі, де знайдено той чи
інший мінерал і до якої книжки його
занесено. Я на власні очі бачив, як спритно й
безпомилково маніпулював він усякими
своїми таблицями й експонатами. Гадаю, це
свідчить про наявність гарної пам'яті, еге ж?

І ось раптом виявилося, що він не
пам'ятає того, про що йому розповідали й
повторювали десятки разів. І не хто-небудь, а
дівчина, з якою, даруйте, він цілувався. В
моєї хімічки теж були свої вади, але
все-таки вона мала багато позитивних якостей.
Вона любила свій фах, я сказав би навіть
горіла ним, і в цьому дуже нагадувала Емі-
ліана. «Сьогодні зробила те-то й те-то,
учора мені теж дещо вдалося, а тепер я
задумала такий дослід  навіть уявити собі не
можете!» Дістала була й нагороду за
відмінну працю, її навіть вибрали в партійне
бюро. Носила вона, щоправда, черевички
на високих підборах, але загалом
трималася скромно  я ніколи не бачив її в модній
спідниці з розрізом або в такій куцій, що

видно коліна. Мушу тобі признатися, що я
не надто високої думки про жінок, які
носять такі спідниці. Я не одружився б із
дівчиною, яка в такий спосіб показує свої
коліна.

Отже, Еміліан не міг забути ту назву *
«Арома». Все що завгодно він міг забути,
але цю назву  в жодному разі. Якщо не
заради чогось іншого, то принаймні з
поваги до дівчини.
Вона стояла, стиснувши руки, їй, видно,

забило дух. Здавалося, ще мить  вона
зомліє, впаде на килим. Я кинувся до неї,
запитав, що сталося, підсунув стілець, щоб
вона сіла. Я знав, що з нею, все добре
бачив, але вдав із себе наївного. Краще хай
вважає мене дурнем, аніж паленіє переді
мною від сорому за своє приниження.
Та вона не сіла на стілець. Сказала:

«Йдіть собі» і швидко опустила руки.
Певно, вже трохи опанувала собою, бо стояла
рівно, якось неприродно рівно. Постать її
немов здерев'яніла, заклякла, м'язи
напнулися, наче струни.

Все це тривало кілька секунд, не більше.
Потім вона пересмикнула плечима, уста її
скривила болісна усмішка, вії опустилися,
неначе в очі їй ударило сліпуче світло.

Вона труснула головою й пішла до тітки,
не сказавши мені ані словечка.

Я був приголомшений. Кортіло мені
сказати що-небудь образливе тому чолов'язі,
що стояв біля дверей, але не знав що.
Навіть найобразливіші слова здавалися мені
блідими й нікчемними.
А він посміхнувся своєю звичною

поблажливо-іронічною посмішкою, знизав
плечима  мовляв, «жіночі примхи, все
пройде», відчинив двері й люб'язно
пропустив мене поперед себе.

Якийсь час ми йшли мовчки.

 Скажи, лікарю,  озвався нарешті
він і зазирнув мені у вічі.  Вона справді
образилась?

 Ти тяжко образив її,  відповів я
різко.

Еміліан закурив і кілька хвилин мовчав.
 Я й досі не можу пригадати ту бісову

назву,  зітхнув він.
 «Арома»,  сказав я.
 «Арома»,  повторив він.  Певно,

від «аромату».
 Слухай,  зупинився я раптом і

схопив його за лікоть. Ти любиш цю дівчину?
Він здивовано, але пильно поглянув на

мене, наче силкувався зрозуміти  чи я,
бува, не жартую.

 Ти любиш її чи просто граєшся в
любов?  повторив я.
Лихий вогник блиснув у його очах, але

одразу ж згас.

 Лікарю,  відповів нарешті він.  Як¬
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що тобі пощастить установити діагноз моїм
почуттям, я буду твоїм найвдячнішим
пацієнтом.

Він узяв мене під руку й потяг до вільної
лави в Докторському сквері  навпроти
входу з вулиці Обориште.
Сіли, я закурив сигарету, а він провадив

далі:

 Бо, якщо хочеш знати, в даному разі
я і не люблю, і не граю в любов. У
злиденному й обмеженому світі твоїх знайомих
все строго поділено на чіткі категорії. Для
тебе існує або любов, або гра. Тридцять
шість і сім десятих градуса за Цельсієм 
ознака здоров'я. Один градус вище
викликає тривогу. А два градуси означають уже
небезпеку. По-твоєму, коли мужчина цілує
дівчину, він або закоханий, або мерзотник.
Людські взаємини ти вимірюєш своїм
лікарським термометром. А я не можу
визнати себе ні закоханим, ані мерзотником.
Я цілую дівчину, не кохаючи її, і при цьому
глибоко переконаний, що я чесна людина.
І ти не годен довести мені протилежне. Я
схожий, скажімо, на людину, яку запросили
в гості. Господиня частує гостя коньяком.
Хіба може гість запитати господиню:
«Скажіть, ви даєте мені цей коньяк безплатно
чи на борг?», або господиня відповісти
гостеві: «Я почастую вас коньяком, але при
умові, якщо ви заприсягнетеся, що любите
коньяк»? Ти добре знаєш, лікарю, що таких
запитань звичайно ніхто не задає:
господиня підносить гостеві чарочку коньяку, а той
її випиває. І все. Вона дала знати, що їй
приємно, коли її цілують, і я цілував. А ти
запитуєш: люблю я її чи граюся в любов?
 Він весело засміявся.  А втім, це

типове запитання для терапевта!
Ось, голубе, яку промову на свій захист

виголосив цей чоловік! Він говорив щиро,
вірячи в свою систему.

 А ти не подумав,  провадив я далі,
 що дівча може серйозніше поставитись
до цього? Що для неї поцілунок  не
чарка коньяку, а вираз щирого і чистого
кохання?

Він знизав плечима:

 Хочеш  вір, хочеш  ні, це твоя спра¬
ва: не думав. Зовсім не думав про це. Мені
навіть на думку не спадало, що над цим
треба замислитися! Мене в той час
хвилювало інше. Це було справжнє хвилювання, а
не сентиментальні дурниці, тільки ти
зрозумій мене правильно!  Він раптом
нахмурив брови, і його гарні очі блиснули
визивно й холодно, наче леза ножів.  І думав
я не про себе, лікарю,  він мить
помовчав, наче до чогось дослухаючись. Не

про себе,  тихо повторив він.
Що Еміліан казав правду, я нітрохи не

сумнівався. Він взагалі не належав до лю¬

дей, які дбають про власний комфорт. Спав
на звичайнісінькому складеному ліжкові.
Його гардероб складався з двох-трьох
костюмів. Вечорами не вештався, як інші
чоловіки його літ. Погомонить годину-дві зі
мною або з хімічкою, потім сідає
працювати. І працює до пізньої ночі. А які рідкісні
книги мав він із свого фаху, які
інструменти, яку колекцію кристалів! Щодо так званих
предметів розкошу й комфорту я в
порівнянні з ним, попри всю мою скромність,
здавався багачем. А одержував він високу
платню, бо займав відповідальну посаду. Я
хочу сказати, що він міг жити розкішно,
гарно вдягатися, мати меблі  як годиться
солідній людині. Мав можливість проводити
вечори куди веселіше, чи то з приятелями
в ресторані, чи то в інтимнішому
товаристві. Він мав переді мною всі переваги,
проте вів скромний спосіб життя, і коли б
не ця історія з хімічкою, я сказав би, навіть
пуританський. Але ти сам бачиш, що він
зовсім не був пуританином, а навпаки 
досить розбещеним типом з точки зору
моралі. Як на свої можливості, він справді
жив бідно, але мушу тобі сказати, що
грошей не шкодував! Коли організація
Вітчизняного Фронту нашого кварталу почала
збирати кошти на обладнання дитячого
садка, він один дав майже стільки, скільки
решта членів організації, разом узятих. То
була солідна сума! Ти хочеш сказати, що це
він зробив навмисне, наче демонструючи
цим жестом: «Бачте, як роблять справжні
комуністи?» Навряд. Він не відвідував
зборів організації, не знав нікого з свого
кварталу, ніким не цікавився і не прагнув, щоб
хтось зацікавився ним. А коли почув про
садок, вніс велику суму  мало не
половину своєї місячної платні.
Отож я нітрохи не засумнівався в його

словах, коли він сказав мені, що останнім
часом його хвилювали не якісь там

«сентиментальні дрібниці» і що він зовсім не
думав про себе. Гаразд! Навіть якщо він не
мав часу думати про особисті втіхи, це все-
таки не давало йому підстав називати
стосунки з дівчиною «сентиментальними
дурницями», абсолютно не виправдувало його
байдужості до життя тієї, з ким він
цілувався. І як людина, як лікар, я не міг
подарувати йому цю байдужість.

 Увесь цей час ти поводився нечесно,
 сказав я.  Ти засмутив дівчину, тяжко
образив її й тепер мусиш спокутувати свою
провину. Ти повинен вибачитися, сказати,
що в той момент думав про щось інше, був
неуважливий.
Він випростався, застебнув плащ, потім

глянув на мене з таким презирством, наче

я підмовляв його на якусь підлість.
 Ти змушуєш мене брехати,  промо¬
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вив він.  Визнати за собою провину,
сказати про почуття, яких у мене немає,

звинуватити себе в неуважливості, на яку я
ніколи не хворів. Інакше кажучи, ти
примушуєш мене стати мерзотником, брехати.
Знаєш, чого ти заслуговуєш за таку пораду?
Ось як він усе повернув. З обвинувача

зробив мене обвинуваченим! Я опинився в
дурному становищі й просто не знав, що
йому відповісти.

 Але дівчина все-таки страждає, 
зітхнув я, бо мені й справді було гірко за неї.

А він засміявся  раптово, як часто
траплялося з ним, і сміх його був веселий і
приємний*

 Ти наївний добряга, лікарю,  сказав
Еміліан,  тому я не серджусь на тебе за
твої слова. Твоє життя  порожнє й
безцільне, твій світ  дріб'язковий. Кілька
поцілунків ти обертаєш на драму, а з ображеного
честолюбства робиш цілу трагедію. Живи
собі, як тобі подобається, але не нав'язуй
іншим свого краму, навчися бути тактовним.
Людина вирішила придбати зимове пальто
 ти пропонуєш їй блискучі гудзики. Вона
вирішила купити нові черевики  ти пхаєш
їй ваксу. Іноді це дотепно, іншим разом
виглядає жалюгідно.
Отже, кохання дівчини він порівнює з

нікчемними гудзиками, увагу до людини 
з чимсь, на зразок вакси... М'яко кажучи,
дивак!
Ти скажеш, не дивак, а холодна й

байдужа людина. Прошу тебе, не поспішай.
Послухай іще трохи і ти побачиш, що я маю
рацію.
В нашому блоці було дві мансардні

кімнати, і в них мешкала родина одного
шофера. Дружина в шофера була гарненька,
дехто пускав плітки про неї, і я вважав, що
диму без вогню не буває, та важливо не це.
Вона не грає особливої ролі в епізоді, що
про нього я тобі розповім. Однак треба
бути справедливим  вона була гарненька,
до того ж трохи кирпата. Кажу «до того ж»,
бо кирпатенький носик надавав її обличчю
легковажного виразу. Звичайно, в цьому
були винні також очі  дуже метушливі, як
на серйозну жінку.
Отже, в мансарді мешкало миле

подружжя із синочком років дванадцяти. Я, будучи
лікарем, близько познайомився з деякими
родинами в нашому блоці й можу тобі
щиро сказати, що в маленькій родині шофера
завжди панували веселощі й гарний настрій.

І ось одного вечора шоферів синок
постукав до нас. «Тут живе товариш геолог?»
Хлопець був симпатичний, щоправда, надто
повний, як на свої літа. Обличчя його не
було легковажне, як у матері; очі мав
материні, чорні й великі. Серйозний і поважний
вигляд робив хлопця трохи кумедним у його

дванадцять років, і, може, тому то він був
такий привабливий і чарівний. Я провів
його до свого кабінету. Еміліан варив каву
на моїй спиртовці. «Товаришу геолог», 
звернувся до нього хлопець. В його
тоненькому голосочку не було й тіні ніяковості.
Еміліан обернувся й з виразом цілковитої
байдужості тихо запитав: «Чого тобі?» Він
навіть не усміхнувся до нього, як це
звичайно роблять дорослі, коли дитина хоче
наблизитися до них. Хлопець простяг руку,
розкрив свій кулачок, і на його долоні
блиснув зеленавий камінчик завбільшки з
горішок.

Ту ж мить вираз цілковитої байдужості
зник з Еміліанового обличчя. Так

блискавично стирає сонце тіні, коли буйний вітер
жене по небу хмари. Воно стало гарним і
привітним, наче почало випромінювати
м'яке, оксамитне світло. Очі з любов'ю
глянули на хлопця, відтак зупинилися на
зеленому камінчику й засміялися. Ох, яка то була
усмішка, голубе! Якби він усміхнувся так
хоч раз хімічці, то, можеш бути певен, вона
забула б усі ті прикрості, що їх він їй
завдавав. Забула б і вже не сердилася на нього!
То була усмішка Аполлона, який раптом
відкрив, що в простих смертних теж може

спалахнути, бодай на коротку мить,
божественний вогонь безсмертя. Вибач, що я
висловлююсь трохи пишномовно,
приточивши сюди й Аполлона. Я згадав його

просто тому, що ти художник, знаєш його

образ і можеш уявити собі його усмішку. В
усякому разі, коли б я вмів усміхатися так,
як Еміліан усміхнувся тоді очима, запевняю
тебе, що жодна дівчина в світі не встояла б
перед моїм освідченням. Бо досі вони
прагнули відчути, що в мені теж є іскри того
вогню, який робить іноді людей схожими,
якщо не на Аполлона, то принаймні на
Ескулапа. Все це, звичайно, балачки.
«Це справді берил?»  запитав хлопець.
Бо мінерал берил саме такий 

зеленавого кольору, прозорий і дуже легкий.
Керівник природознавчого гуртка, привівши їх
якось у кристалографічній відділ музею,
показав один експонат і сказав: «Це берилійо-
ва руда. З неї добувають берилій  метал
майбутнього. Найлегший з усіх відомих
легких металів». Його запитали, чи
будуватимуть із цього металу майбутні міжпланетні
станції. Він відповів, що це цілком
можливо, але берилійова руда надто рідко
зустрічається в природі, і тому міжпланетні
космодроми люди збираються будувати з
пластмас, хоча з берилія і краще було б.
«Вчора нас водили на екскурсію на Вітошу,
 провадив малий,  і я знайшов цей

камінець під однією високою скелею. Я
нікому нічого не сказав, бо наш керівник
розповідав, що цей мінерал використовують у
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авіації. А авіація,  сказав мені якось
командир нашої дружини,  це державна
таємниця. Тому я зразу прийшов до вас.
Можу показати вам те місце, де знайшов
камінець. Я позначив його стрілкою».
Еміліан повів хлопця до себе. Не знаю,

чи розчарувався той, коли Еміліан пояснив
йому,  дуже розумно, звичайно,  що
його камінець  кольоровий різновид
кварцу, й тому не має і не може мати нічого
спільного з берилом. Я не знаю, чи
розчарувався він у своєму камінчику, але вийшов
звідти, обдарований усякими мінералами 
серед них були й зелені, наче смарагд, і
сині, і якісь такі рожеві, наче увібрали в себе
найкращу мить чарівного світанку. Еміліан
натицяв їх йому в руки: «І це візьми... і це,
і це!» А потім дав іще й кишенькову лупу, і
сталевий молоточок брати пробу.

Коли хлопець вийшов, він глянув на мене
радісними очима, немов тільки-но довів
цілому світові, що вміє мислити й що весь
світ може вірити в майбутнє, оскільки він,
Еміліан, дбає про нього. Я, звичайно, не
великий знавець стародавньої історії, але
гадаю, що Цезар у найприємніші моменти
свого панування дивився на світ саме
такими очима.

 Бачив?  промовив він, піднявши
палець.  Зроби для себе висновок. В цьому
хлопчиську відбивається, хоча і в мініатюрі,
вся наша велика і дерзновенна епоха. В
ньому горить вогонь дослідника, він
почуває себе людиною, яка робить щось для
суспільства, і хоче зберегти те, що
служитиме суспільству,  його суспільству. Ось
як відбивається в цій маленькій людині
стиль нашої епохи!  Він пройшовся по
кімнаті й знову зупинився переді мною. 
А ти, доросла людина, лікар-терапевт, за
способом свого мислення й життя, даруй,
рутинер. Викопний екземпляр, ось хто ти!

Це було настільки грубо й образливо, що
я мав або дати йому ляща, або
демонстративно вийти з кімнати. Я не дослідник, це
правда, і не відкриваю великих істин, але я
все-таки лікую людей, роблю по змозі,
щоб вони менше бухикали, щоб їм менше
боліла голова, печінка й таке інше. А він
називає мене викопним екземпляром. Я
взагалі не знаю, чи могло б існувати
людство, якби не було таких «рутинерів» і
«викопних екземплярів», як я!
Отже, треба було або вдарити його, або

вийти. Я ніколи в житті нікого не бйв  це
було нижче моєї гідності. Значить, я мусив
вийти... Але стояв на місці. Бо не міг
розсердитися на цю людину. Та й як на нього
сердитися! Він немов зачарував мене
блиском своїх очей, впевненим, мужнім
голосом, переконливими словами. Інша річ, що
вони стосувалися мене й були несправедли¬

ві, образливі. Але звучали вони в його
устах переконливо, щиро, несли в собі щось
від краси мелодій найкращих революційних
і військових маршів. Ти сам знаєш, що ці
марші кличуть на жорстокий бій  річ, якій
ти чужий і тілом, і душею, а почуєш їх  і
відчуваєш* що вони піднесли тебе на своїх
крилах, вдихнули в тебе мужність, і ти
мимохіть починаєш крокувати в ногу, як
солдат. Прошу тебе,  як солдат!
Відтоді Еміліан узяв сина кирпатенької

під своє заступництво. Не минало дня, щоб
він не приніс йому що-небудь  книжку,
папір для креслення, циркулі й лінійки,
кольорові олівці. І різні мінерали йому
приносив, і спеціальні терези йому купив, і щось
там іще. І кожного разу  кульок з
одними й тими ж цукерками  «Ліловими
фіалками». І досі не можу пояснити, чому з
такою упертістю він купував саме ці цукерки.
За ті ж гроші можна було купити й інші, а
він приносив тільки «Фіалки».
Ти, мабуть, гадаєш, що він піднімався у

мансарду? Що через хлопця заприятелював
і з його родиною? Принаймні з самою
кирпатенькою, яка, скромно кажучи, не була
сіренькою жінкою? Помиляєшся, голубе,
коли думаєш так! Дуже помиляєшся! Я
сказав би  скоріше б ти помчав нагору, в
мансарду, а не він! Можу заприсягтися, що
він не переступив того порога.
А подарунки?  скажеш ти. Подарунки?

Або хлопчик забирав їх, коли приходив
увечері в гості, або Еміліан залишав їх у
портьє, щоб той передав йому наступного дня,
або  в крайньому разі  я односив їх.
Не бозна-який труд  піднятися на два
поверхи. Якихось сорок сходинок!
Але зараз я хочу, щоб ти почув

найцікавіше з цієї історії. Слухай, а вже потім
говоритимеш мені про благородство цієї
людини.

Якось надвечір у листопаді обоє ми були
не в гуморі й вирішили розвіяти нудьгу
десь на людях. І тільки-но вийшли на сходи,
як зверху збігає за нами кирпатенька й
гукає мене. І хоча кличе мене, а дивиться на
Еміліана. Вдягнена по-домашньому, і в руці
якийсь пакунок.

 Добридень,  звернулася до Еміліана.
 Добридень,  відказав Еміліан. І я

помітив, що він досить фамільярно
затримав її руку у своїй.

 Я Николина мати,  пояснила вона.
 Я так і думав,  усміхнувся Еміліан.

 Завжди вважав, що матінка Николина 
справжня красуня.

Ех, друже, як спалахнули її щоки! Як
глянула вона на нього своїми великими,
вологими очима!

 Дуже вдячна вам за те, що ви так
ставитесь до мого Николи,  промовила вона.
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Випросталася, хоча й ніяковіла ще, глянула
сміливіше й подала йому пакунок:  Тут
дрібничка,  вела вона далі,  я сама
робила, скромний подарунок, але від щирого
серця. Прошу вас, візьміть це на згадку від
мене й Николи!

Еміліан узяв пакунок, тепло подякував їй,
поцілував руку. А вона знову зашарілася,
цього разу ще дужче. Знітилась бідолашна,
пробурмотіла щось і гайда сходами нагору
 наче її хтось підганяв.
 Зворушливо!  вже на вулиці

засміявся Еміліан. Зворушливо, справді, і тому
його веселий сміх був не зовсім доречний,
але я промовчав. Я вже трохи звик до
дивацтв цієї людини.

Ми завернули в пивничку  оту, що між
Орлиним мостом і тролейбусною
зупинкою. Всередині було повно, і ми ледве
відшукали вільний столик. Я замовив пляшку
вина, а він  коньяк. П'ємо потроху,
базікаємо про всяку всячину, і раптом я згадав
про той пакунок. «Давай,  кажу, 
подивимося що там. Вона ж власноручно
виготовила цей подарунок». Він розгорнув
пакет, і перед нами розквітла червоними
візерунками чудесної краси скатертина.
Невелика, для маленького столика, але

орнаменти такі болгарські, такі нашенські, що я
навіть розчулився, і, мушу тобі сказати,
вино тут ні при чому. Нагадала мені ця
скатертина нашу родинну світлицю, де мати
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моя частувала гостей вишневим варенням.
Там, у вітальні, стояв низенький круглий
столик, і я пригадую, він був укритий
отакою скатіркою, вишитою червоним
болгарським візерунком. Зворушений, я сказав
Еміліанові, що ця скатірка просто чудова.
Він погодився зі мною. А відтак почав

розумувати... про національний елемент в
орнаментах, про психологічне начало в
їхніх мотивах і таке інше. А я майже не

слухав його, думав про давнішні часи, про
нашу вітальню й старий наш дім в Елені.
(Треба вам знати, я з міста Елена). Ми
цокнулися кілька разів на честь гарної
скатертини і, нарешті, підвелися.

Надворі мрячило, холодний
північно-східній вітер нагадував про зиму, яка вже
стукала в двері.
Ми вже підходили до мосту на вулиці

Шипки, коли я нараз згадав про оту
скатертину.

Він пошукав в одній, потім у другій
кишені свого пальта й здвигнув плечима.

 Невже ти забув її?  не повірив я.
 Мабуть, що забув,  відказав Еміліан.
Ми стояли на мосту й дивилися на

вируючу воду. Дощ припускав. А може, то вітер
з такою силою жбурляв дощові краплини
нам в обличчя.

 Давай повернемося,  запропонував
я. До пивнички треба було йти хвилин п'ят^
надцять.

 Повернемося?  здивувався Еміліан.
Я глянув на нього  обличчя його було

спокійне, холодне і незворушне.
 Ця скатертина...  почав я і не

скінчив. Коли людина відчуває, що говорити
безглуздо, слова застрягають їй у горлі.

 Скатертина не пропаде,  сказав
Еміліан.  її візьме кельнер, який подавав
нам. Коли він чесна людина, віддасть її
адміністраторові, й вона лежатиме в його
шухляді «до запитання». Якщо ж кельнер
шахрай  заховає в пальто. Принесе своїй
дружині, та ще й збреше: «Бачиш, що
купив тобі!» Жінка зрадіє. І це буде дуже
добре  що вона зрадіє. Кінець кінцем,
лікарю,  він підняв комір свого пальта,
пересмикнув плечима і втомлено позіхнув,
 кінець кінцем, мені однаково, кому

дістанеться та скатертина. Мені однаково,
кажу тобі цілком відверто. Ходімо!

 Але ж ця жінка псувала собі очі
заради тебе, а не задля когось іншого! 
запротестував я і схопив його за лікоть.

 А мені що до того?  огризнувся
Еміліан. Він умів дивитися так убивчо-
презирливо, що аж дрож проймав. І треба
тобі сказати, що та його зневага мала
безліч нюансів. Але презирство, з яким він ди¬

вився на мене того вечора, знищувало, і я
образився не на жарт.
До самого дому ми й словом не

перекинулися. Не пригадую навіть, чи відповів я
йому, коли він побажав мені «на добраніч».
Не пригадую також, коли я заснув, і чи
взагалі спав тої ночі. Думав-розмірковував
про того чоловіка. Я не міг збагнути
такого дивного співіснування  найпроменисті-
ша усмішка жила, так би мовити, під одним
дахом з найобразливішою зневагою, з
убивчим презирством. Мушу тобі сказати,
що ці загадки його вдачі я не можу
пояснити й сьогодні.
Але я думав іноді, що погане в ньому

не було органічним, не було природною
складовою частиною його вдачі. Бо якби ті
неприємні риси його вдачі, що про них
мова, були б органічні, він виявився б, одвер-
то кажучи, огидною людиною. ! жодні
променисті усмішки й велемовне базікання не
змогли б приховати його душевну ницість.
Ах, голубе, я дуже добре знаю, що ти мені
казатимеш! Якщо людина за своєю вдачею
янгол, ти її хоч у бочці з дьогтем скупай 
все одно буде промениста й чиста. Але,
чоловіче, у житті янголів нема, янголи є в
євангелії та ще в головах різних наївних
фантазерів. В житті існують хороші люди,
які, не будучи янголами, за жодних
обставин, однак, не стануть мерзотниками. В тих
добрих людях дрімають всілякі схильності.
Від тисяч обставин залежить, щоб якась
схильність розквітла й дала плід.

Еміліан, в основі своїй добра і сильна
людина, ставиться до деяких людей, наче до
стертої монети, наче до мідної стотинки 
нікчемної стотинки, до того ж вилученої з
обігу. Кажу «до деяких людей», бо я знав
лише обмежене коло осіб, з якими він
випадково познайомився, коли прибув жити
до нас, у наш блок на вулиці Марина Дри-
нова. В той же час, зрозуміло, він
зустрічався з багатьма іншими людьми, але я не
знаю, що то за люди і як він поводився з
ними. І хімічка, і мати отого хлопчика, і я
також  усі ми, як кажуть астрономи,
випадково перетнули його орбіту, майнули
перед ним і зникли. А він, безперечно, мав
постійне середовище, людей, з якими був
щоденно зв'язаний  і по службі, і
спільними інтересами. Як він поводився з ними
 не знаю, на жаль. Незабаром після

історії, яку тобі розповідаю, я поїхав у
відрядження, а він на чолі геологічної партії
вирушив у гори шукати мідь.
І шляхи наші розійшлися... Ми випадково

зустрілися вчора, але я поспішав і не міг
довго стояти на одному місці. Він справив
на мене враження людини, яка пережила за

ці два роки стільки, скільки звичайно
переживають за десять. Але, здавалося, він не
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мав настрою балакати, хотів спекатися
мене, не прагнув відновити давнє
знайомство... Його воля!

Йдеться про те, як поводився наш друг з
людьми, з якими працював, яких любив, з
якими сперечався й вирішував важливі
питання. Бо він був неабияка людина  і за
знаннями, і за посадою, і за
відповідальністю. І тому, що його улюбленою стихією
були неабиякі справи. Цікаво б довідатися,
як він поводився з тими людьми. Невже не
помічав їх, як багатій не помічає шеляга,
бо думки багатія звернуті до великих сум,
хоча врешті-решт кожна велика сума
складається із стотинок...
Коли я лікую когось, то роблю це, щоб

хворий видужав, щоб міг вечорами пити
пиво, працювати, грати в белот, якщо
полюбляє карти, одне слово  щоб був
веселий і щоб було весело іншому, коли
зустрінеться з ним чи то на роботі, чи то за
столом. Коли лікую когось, я не думаю ні
про людство, ні про будь-які великі справи
в ім'я людства  роблю, що можу і що
треба, бо така моя професія, та й за це,
зрештою, мені платять. Еміліан казав, що
такий підхід до справи відгонить
міщанством, що він надто вузький, обмежений і
не відповідає стилеві епохи. Нехай! Може й
так. Не заперечую. І, напевно, так воно і є,
бо, відверто кажучи, коли я лікую когось, я
не думаю ні про людство, ні про
суспільство, особливо під час пошестей та масових
захворювань на який-небудь ускладнений
грип. Вживаю відповідних заходів
дільничного чи районного масштабу, залежно від
того, які в мене обов'язки по службі.

Отже, як лікар я, може, й справді не
відповідаю «стилеві епохи», але ладен запри-
сягтися, що здоров'я кожної людини
дороге мені, хоч я й не дуже піклуюся про
людство й залюбки користуюся чужими
відкриттями. А Еміліан багато говорив про
людство і вболівав за суспільство й,
напевно, вершив великі діла і для нинішнього, і в
ім'я прийдешнього, бо він здібна, діяльна й
сильна людина. Він,  як би це сказати? 
людина цілком у стилі епохи. Красень! Так,
але той самий Еміліан, як бачиш, мав
звичку інколи не помічати людини або дивитися
на неї, як на мідний гріш.
Як і чому виникло це? Чому він 

благородна, вродлива, великодушна людина з
«маршальським жезлом» у ранці,  чому
схожий він на того багатія, що з крижаною
байдужістю дивиться на стотинки? Як це
могло статися? Чи він сам у цьому винний,
чи причину слід шукати десь зовні? Моя
чудова й мудра господиня сказала б так:
«Тільки один аллах знає, чому!» Я трохи
грамотніший за неї, але якщо запитаєш, 
відповім тобі так само: «Тільки аллах знає,

чому!» Бачиш, я неспроможний дати тобі
відповідь на це питання.
Тепер ти, певно, запитаєш: «А що сталося

з хімічкою?» Коли ж і не запитаєш, усе
одно розповім. Я памятаю її. Того дня,
повернувшись додому, я сказав їй: «Так, мовляв,
і так, Еміліан забув назву підприємства, де
ти працюєш. Він втомлений великою
роботою, неуважливий, як більшість учених, і
тому забув. Ти не гнівайся на нього й не роби
проблеми з цієї дрібниці». Говорив, а сам
чудово усвідомлював, що брешу і,
брешучи, зраджую свої інтереси. Бо в мені все
ще жевріла надія  станеться чудо,
відкриються в неї очі, і вона побачить, що я,
хоч і не бозна-хто, а все ж чогось вартий.
Отже, збрехав їй, що Еміліан зовсім
випадково забув ту назву. І що ж ти думаєш 
їй полегшало, вона усміхнулась, і мука ЇЇ
вгамувалася? Де там! Ні, голубе, нічого
подібного не могло статися. Вона вислухала
мене хоїюдно, ба майже вороже. Сказала
мені, що це питання її більше не цікавить, і
попросила мене, щоб я не втручався в її
справи. Так ганебно завершилася моя
парламентерська місія доброї волі 
цілковитою поразкою... її взаємини з Еміліаном
зіпсувалися остаточно. Вона не показала
йому спину  навпаки! Віталися з ним,
іноді розмовляла, але так, як вітаються з
випадковим знайомим і як розмовляють на
пероні, чекаючи поїзда.
А Еміліан? Він не затужив і не втратив

апетит  як на нього, наче й не було
нічого перед тим, наче нічого й не сталося
потім. З нею чи без неї  йому однаково.
Байдужість моєї хімічки була машкарою,
певна річ. А його байдужість  вона була
справжня, природна. Скажи мені чи

можна гніватися на таку людину? Людина
гнівається на брехуна, на лицеміра, а він не
був ні брехуном, ані лицеміром.

І наш маленький світ у тих апартаментах
почав помалу розпадатися. Першою
залишила нас хімічка  переїхала з тіткою на
іншу квартиру. Потім Еміліан вирушив у
гори шукати руду. Поки я чекав його  а я
справді чекав,  нагодилося нарешті оте
відрядження за кордон. Через рік, а то й
більше, як мені було сказали пакувати
валізи й ладнатися в путь...
Нині, поки не спорудять лікарню в

окружному місті, я дільничний лікар у цих
краях. Коли є хто близький, з ким можна
поговорити увечері, випити вина  мені
не тяжко. Власне, може, так і краще. Бо,
дивись, заприятелюєш із ким-небудь,
поживеш з ним місяць-другий під одним дахом,
а згодом зустрінешся випадково десь у
полі  через рік чи два  а він тобі й скаже:
«Бач, друже, я дуже зайнятий! Не маю часу
на балачки. Бувай здоровий!» І повернеться
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до тебе спиною. Ні, голубе, красненько
дякую. Волію миру й тиші в душі своїй. Не
люблю, коли в душі копирсаються чужі
руки, хоча б і золоті, як Еміліанові.
Найгірше, друже мій, те, що я пам'ятаю

того чоловіка і згадую його добром. Знаю
всі його негативні риси, а зненавидіти його
не можу. Спробуй пояснити таку логіку, га?
і чим він отак причаровує людей? і хімічка
зрозуміла, що він повівся з нею, як
негідник, але ставлю мільйон золотих монет
проти мідної стотинки, що вона й досі
носить його у серці й довго ще носитиме
може, все життя.

І я думаю: чи не є оте наше схиляння
перед ним красномовним доказом, що ми
й насправді лише «стотинки» в житті? Бо
«стотинки» в житті завжди схильні
обожнювати когось, навіть коли й знають, що їхнє
божество гордовите й суворе, і жорстоке,
як Мойсеїв Саваоф?
Цими словами Іванаки закінчив свою

розповідь про Еміліана. Було по полуночі.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Я повернувся до Софії з чудовим
ліжником і ще кращим портретом у душі. «Бач,
який романтик,  скажете ви.  Носить
у душі портрет». Банально, чи не так?
Прошу! Кажіть що хочете, а я загрунтую

велике полотно і потім, коли завершу
свого «Сучасника», запрошу вас до ательє й
запитаю: «Друже, а чи впізнаєте себе?»

Ось у якому доброму гуморі я
повернувся з села Кестен. Мені було весело, руки
жадали роботи. Я поплескав свою стару
шкапу по капоту й сказав: «Май терпіння».
Посміхався загадково до своїх найближчих
друзів і казав їм: «Майте терпіння». Мені
кортіло гукнути усім знайомим і
незнайомим, які надвечір виходили з своїх ательє
і канцелярій, заводів і підприємств, усім
їм гукнути: «Майте терпіння, мої любі,
незабаром на полотні з'явиться ваш образ,
бо я ношу в душі один чудовий сюжет! О,
який сюжет! Ви цілком відіб'єтесь у
ньому  з голови до п'ят. Он який сюжет».

Але я не люблю крикунів, і нічого
подібного ніколи не виголосив.

Це, звичайно, жарти. Зараз вони звучать
недоречно, навіть, я б сказав, легковажно
й грубо, бо нагадують про добрий настрій,
від якого не лишилося й сліду, і про
блискучі наміри, які й досі  тільки наміри.
Ви, певно, здогадуєтесь, та й не важко
здогадатися  справа з портретом не посу¬

вається. І якби ота моя давня ідея 

зібрати риси сучасника в один образ  не
пустила таке глибоке коріння в моєму
серці, я давно й з безмежним полегшенням
відмовився б від подальшої роботи над
портретом.

І хотів відмовитися, та не зміг. Еміліан
снився мені, я бачив його мов наяву. Сніг
тихо падає з низького й темного неба, а він
іде сніговою пустелею  такий, якого я
бачив на власні очі і якого ношу в своїй
уяві й серці. Він ішов сніговим безмежжям
 дужий і гарний, суворий, неначе

народжений у білих стихіях півночі, наче їхній
володар. Бог Півночі із залізною волею,
холодним розумом і палким серцем. Він
може змінити «одвічний плин великих рік,
перегородити їх могутніми греблями. Він
може все. Споруджувати нові міста там,
де досі блукали дикі звірі. Проникати в
глибини землі й дивитися на зірки  і не
очима ніжного мрійника, а сміливим
поглядом Александра, що рушив завойовувати
світи. То була людина  завтрашній
мандрівник по незвіданих шляхах безмежних
галактик. Суворий аргонавт, готовий
здолати всі бурі земних океанів та снігових і
піщаних пустель, аби заволодіти Золотим
руном  і для себе, і для слабших своїх
побратимів. Такий мій сучасник.

Я бачив його у снах немов наяву. А коли
наяву брав пензель, щоб малювати його, й
дивився на ресторанне меню  там, на
звороті, на зробленому олівцем ескізі, він
виглядав майже таким, яким я бачив його
у снах. ! робота над портретом
посувалася.

Але іноді він спливав у моїй пам'яті з
очима, в яких світилася жорстокість, з
усмішкою  справді відкритою, але
образливо-поблажливою. Він наче не помічав
людей навколо себе, або коли й помічав, то
не звертав на них уваги,  так багатій не
звертає уваги на мідну стотинку. Я
пригадував деякі свої враження від нього і деякі
епізоди з розповіді лікаря Іванаки, 
враження й спогади, що подіяли на мене, наче
хлорні випари.
Ви спитаєте  що ж особливого було у

ваших враженнях і тих дрібних епізодах
з розповіді лікаря Іванаки?
Справді!.. Тільки не гнівайтесь за мою

посмішку, я не маю поганої звички
посміхатися поблажливо. Я просто думаю, це ж
моє право, чи не так? Я гадаю, уявіть собі,
що в багатьох випадках людина виявляє
найсуттєвіші риси своєї вдачі в дрібницях.
До великих подій людина може
пристосовуватися, подеколи пересилювати себе, але
перед дрібними подіями вона завжди гола,
завжди така, яка є від природи.
Я пригадував деякі перші свої враження
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і деякі епізоди з розповіді лікаря й
відчував, що вони аж ніяк не відповідають
образові «бога», який я носив у своїй душі.
Тоді я вдивлявся у ресторанне меню, в
начерк Еміліанового портрета, зроблений
олівцем. І диво! Він виглядав майже
таким же суворим, яким вимальовувався у
моїй уяві, яким він спливав мені на

пам'ять після того, як я згадував оті
неприємні речі. З начерка дивився чоловік з
поглядом Цезаря  той погляд, можливо,
шукав піраміди, бачив, певне, римського
орла над ними. Але мене, і лікаря Іванаки,
і хімічку, і матір отого хлопчика  нас
він не помічав.
Я вхопив палітру й з усієї сили

жбурнув її в полотно. Фарби розмазалися, і
портрет перетворився на кумедне й
жалюгідне опудало. Бог Півночі і римський
Цезар обернулися на жалюгідного блазня,
найжалюгіднішого блазня, який будь-коли
існував у світі.

Чим усе це скінчилося?
Якось,  здається, я працював тоді над

десятим чи одинадцятим варіантом
портрета, вже не пригадую,  до мене постукав
якийсь незнайомий чоловік.

Минав жовтень. Надворі періщив дощ, в
ательє було похмуро. Я засвітив велику
лампу над мольбертом.

 Прошу,  сказав я і запропонував
незнайомому табурет. Він був відносно
чистий, не вимазаний фарбою, гість міг
спокійно сідати. Але він стояв біля порога,
усміхався трохи ніяково й хитав головою. 
Як хочете,  сказав я. Чи тільки надумав
сказати щось подібне  кінець кінцем, не
міг же я силоміць посадовити його на
табурет. Та й не до розмов було мені, бо й того
дня робота над портретом не посувалася.

 Я приніс вам листа від Еміліана
Кирова,  тихо сказав незнайомий.

 Та невже?  здивувався я. Це було
несподівано й дуже цікаво. І хтозна-чому
я сів на табурет і по-дурному заусміхався.
Лист! Від того вечора, коли ми
розпрощалися в Ликите,  відтоді минуло багато
часу,  я не бачив його ні разу. Я не знав
його адреси, і не мав жодного уявлення,
де його шукати.  Лист?  перепитав я і
раптом відчув, як обважніло серце. То
було неприємне відчуття  немовби кров
перестала пульсувати в моїх жилах!  Я
хотів би знати, де можна побачитися з
ним,  сказав я,  оскільки лист, який би
він не був, не вирішує справи. Я хочу знати,
де можна його відшукати!  якось
видушив я. Дворічні невдачі з тим портретом
виснажили мої нерви до краю, зробили
мене майже істеричним.
Незнайомий здивовано звів брови,

потім насупився. Це був дрібний худорлявий

чоловічок у короткому макінтоші, з
енергійним, мужнім обличчям, занадто
засмаглим, як на пізню осінь.

Отже, я запитав, де, нарешті, можу
знайти свого приятеля. Минуло майже два
роки з того вечора, коли ми розлучилися з
ним у Ликите, і відтоді він жодного разу
не траплявся мені на очі. «! вже не
трапиться більше»,  промовив тоді
незнайомець й багатозначно помовчав. Потім
додав, що на очі людині не трапляється те,
чого вже немає. Я з ним погодився.

Я закурив сигарету, затягнувся кілька
разів і спитав у нього, коли і де той помер.
Тоді машинально підвівся з табурета і так
само машинально підійшов до того місця
під вікном, де стояв мій другий мольберт.
Я обернув його лицем до стіни, щоб не
бачити знову оту жалюгідну карикатуру.
Два роки тому до Малі виїхала група

інженерів. Серед них був і Еміліан. Він
виконав велику роботу, відкрив родовище
цінних копалин, малійський уряд нагородив
його високим орденом. Настав час
повертатися на батьківщину, і тоді сталося
нещастя... Еміліан здружився з тубільцями,
полюбив їх, як братів, жив з ними у
глиняних колибах, їв з однієї миски. І тубільці
визнали його за свого, полюбили, як брата,
заради нього готові були піти у вогонь або
крізь джунглі в пору найстрахітливіших
дощів. Таким товариським, скромним був цей
чоловік. Молоді й старі, дикі і вже
зачеплені цивілізацією  кожен знаходив місце
в його серці. Воно було відкрите для всіх.

З молодими він часто ходив на
полювання. Ця пристрасть його й загубила. Та
коли б його загубили криві пазурі пантери чи
гострі ікла лева  це було б ще півбіди.
А то  якась колючка. Якийсь отруйний
будяк... Навіть не помітив, коли подряпав
коліно  отака нікчемна колючка!

Невідома отрута діяла повільно,
вбивала поступово. Людина втрачала сили,

всихала  і не відчувала болю, а тільки задуху
й запаморочення протягом кількох
останніх днів. Усвідомивши, що справи кепські,
 то було десь за два тижні до початку

справжньої агонії,  Еміліан попросив
принести йому зошит і кожного дня писав по
кілька годин.
Він згас тихо,  стулив повіки й більше

їх не розплющив,  у своєму гамаку під
манговими деревами.

Незнайомий видобув із свого портфеля
великий пакет, поплескав по ньому
долонею, немовби струшував пил, потім
підійшов до столика й урочисто поклав його
на тюбики з фарбами.

 Вашу адресу мені дали у Спілці
художників,  сказав він.
Я кивнув. «Дуже вам вдячний»,  про-
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казав у відповідь. А може, й нічого не
сказав, не пам'ятаю.
Коли я побачив, що чоловік той вийшов,

я розгорнув пакет і тремтячими руками
взяв листа і зошит. В листі було лише
кілька рядків:

«Поблизу Бамако. За кілька днів
перед сезоном дощів, у садибі

Луї-Філіппа.
В цьому зошиті я підкидаю тобі трохи

біографічного матеріалу. Якщо справа твоя
не посувається  скористайся ним, коли
тобі поталанило  запали ним пічку. І в
тому, і в іншому разі гаряче тисну руку

Еміліан»*

Я відчинив вікно. Над мокрими дахами
там і тут пливли сиві пасма диму. Повівав
несильний вітер, дощові краплини
тарабанили по карнизу, стукотіли нерівномірно 
наче працювала з перебоями якась стара
іржава швейна машина.
Постояв трохи отак, спершись на

підвіконня, відчуваючи, що дощ б'є мені в
обличчя, й не мав сили відхилитися. Всіляко
намагався обдурити власні очі будь-чим,
будь-якою дрібницею, але ті дахи
навпроти були віддавна досліджені.
Згодом, коли все те мені обридло  і

дощ, і червоні прямокутники димарів, і
сивий дим, що стелився над мокрою
черепицею,  я обернувся, стер долонями воду
з обличчя й непевною ходою підійшов до
вимикача. Здалося мені, за мить до того,
як повернути його, що моя кімната  то
дно якогось глибокого виру. Біліли, і то
ледь-ледь, верхівки обох мольбертів. Руки
утопленика, чи бозна-що таке. Це була
дурниця, звичайно, і я почав насвистувати. А
коли сів до столу й розгорнув зошит Емі-
ліана  прислухався й зніяковіло знизав
плечима: я насвистував якийсь старий-пре-
старий бойовий марш, певно, ще часів Бал-
канської війни.

ЧАСТИНА ДРУГА

СІМ ДНІВ

ЛІЛІАН

1 червняу 8 годин ранку.

Не знаю, чи я спав з короткими
перервами, чи провів ніч майже без сну, в
якомусь химерному, одноманітному й
нескінченному кошмарі.
Розплющив очі, і в свідомості нараз

спливло дивне слово: Катманду. Чи то
я десь чув це слово, чи десь вичитав. Воно
повзло по нічийній землі між сном і
пробудженням, воно примушувало мене
губитися в найрізноманітніших припущеннях. В
усякому разі, я не знав ані рослини, ані
живої істоти, ані якогось поняття, які б
мали подібну назву.
Власне, Катманду не повзла в отій імлі,

яка все ще стояла перед моїми очима і яка
лежала, наче проскубана куделя, між сном
і пробудженням, а просто шаруділа. Але
шаруділа неживими звуками, дуже лінивими
звуками, що їх м.ій слух не може вловити.

Я бачив хащі у північній частині країни,
в пустелях, які шарудять так само, як
Катманду. Спостерігав я ті хащі і в пору
нестерпної спеки, і під час піщаних бур, коли
гарматан *, дмучи у сотні тисяч міхів,
нагадує забобонним і слабкодухим грішникам
про судний день апокаліпсиса. У тихі
години шорстке листя, жалюгідне, наче стерті
підошви, висить непорушно на гілках. Але
тільки-но гарматан роззявить свою пащу,
як жовто-кофейне шмаття розпочинає своє
божевільно-запаморочливе хоро1 2. То
справді неймовірний танок: листя танцює
абсолютно безгучно, не торкаючись одне
одного. Шарудить, але мертво, нечутно,
неначе моя (мій, моє) Катманду.
Ось із яким дивовижним і незрозумілим

словом в уяві я прокинувся того ранку.
Звукосполучення, навіяне, певно, якоюсь
місцевою говіркою, наприклад, мовною
групою мандинго  може, бамбара чи се-
рер... Або це збіг звуків у фонетичному стилі
давніх мов волоф і банту... Будь-яке
звукосполучення може прорости у цих мовних
джунглях, а найбільше на кореневищі
мандинго.

Але я не виключав й іншої можливості 

десь на дні усього того лежить якась
енциклопедія, який-небудь енциклопедичний
словник. Два дні тому, наприклад, я
доручив купити мені у міжнародній книгарні в
Бамако англійський енциклопедичний
довідник екваторіальної африканської флори.
Може, Катманду влізла (вліз, влізло) мені
в голову зі сторінок того довідника.
Дрібненькі літерки тієї дивної назви угніздилися
десь серед звивин мого мозку і ось че¬

рез два дні вискочили зненацька, і то саме

перед пробудженням. Або точніше: перед
остаточним пробудженням. Бо словечко
«остаточно» має своє значення, і ним не
слід нехтувати. Одна справа, коли людина
прокинулась, інша ж  коли вона
прокинулась не остаточно.

Я заплющив очі й лежав так якусь мить,
прислухаючись і майже не дихаючи. Тепер
1 Сухий, палючий вітер, що дме на Гвінейському березі

Африки.
2 Болгарський народний танок.



я знав, що вже зовсім прокинувся. Нічого
не лишилося від сну, ані від сновидінь, а те
слово Катманду, яке не існує *  воно
відійшло у небуття. Сказав собі, що більше
не згадуватиму про нього.

У кімнаті темно, штори опущені, між
їхніми планочками  блискучі, мов лезо
бритви, смужки: то зазирає розжарена
лава екваторіального дня. І тут же постала
перед очима наша вулиця. Вона єдина, бо
інші вулиці  це вулички. Власне, це
навіть і не вулички, а стежки, фантастично
покручені серед безладно розкиданих
парканів і напіврозвалених халуп. Жбурніть
жменю квасолі на блискучу срібну тацю.
Проведіть між квасолин, легко натискаючи
пальцем, рівну лінію. І буде наше місто.
Один день залізницею від Бамако. Рівна
лінія, яку ви проведете пальцем серед
квасолин, хизувалася до визволення дзвінким
ім'ям якогось іменитого французького
офіцера. Тепер вона зветься бульвар де ля
Ліберте. Маленький бульвар, завдовжки
сімсот  вісімсот метрів, з двома
зеленими шпалерами високих пальм, сяючий
білими фасадами ресторанів, крамниць і
банків, завжди усміхнений завдяки своїм
барвистим тентам. Барвисті тенти створюють
затінок над крамницями, захищають від
пекучого сонця голови двох видатних мужів,
моїх добрих приятелів  Жака і Ахмеда,
продавців апельсинового соку. З тентів
волають, скільки є сили, червоний, жовтий і
синій кольори. Яскраві кольори, п'янкий
життєрадісний сміх  це єдиний володар,
з яким малійці, видно, ніколи не
розлучаються. Жак  чорний і низенький, Ахмед
 шоколадно-бронзовий, високий, наче
антична скульптура. Вони усміхаються до
мене щиро й дружньо, і я махаю їм рукою.

 Жаку,  кажу я,  налий мені
склянку соку!

 Зараз, пане!  зуби чорного Жака
блищать, як перлини. Мабуть це від плодів,
думаю я: Жак рідко їсть м'ясо.

 Доки ти говоритимеш мені «пане»?
Адже ми домовилися, що ти називатимеш
мене «друже»?
Не знаю, з яким кольором можна

порівняти Жакову усмішку. Навряд чи існує
такий колір. Уявіть собі людину, яка до
вчора не мала нічого, а тепер володіє усім
світом. До вчора той бульвар був
недоторканим авеню акціонерів «Мессажері Афрі-
кен», і коли Жак випадково проходив там,
несучи на спині який-небудь товар, то
почував себе, немов непроханий чужинець,
що несамохіть потрапив до ворожої країни.
Але сьогодні бульвар з білими фасадами
належить йому, як належить йому сонце й
повітря, яким він дихає, а сеньйори з
«Мессажері Афрікен», з «Сосьєте де Бамако» 

їх ще можна тут побачити,  сьогодні вони
вже чужинці, непрохані гості, які вже
лаштуються в дорогу. Ось чому усмішка Жака
є усмішкою людини, яка вчора не мала
нічого, а нині має цілий світ.

 Це погана звичка  називати «паном»
свого друга,  розсердився я й одним
духом вихилив крижаний апельсиновий сік. Я
не сердився, звичайно, а тільки виказував
своє незадоволення. Поклав монету на
прилавок і поспішив піти, поки Жак не налив
мені другу склянку. За ту, другу склянку
він нізащо не хоче брати з мене грошей,
тому я поспішаю втекти з-під його
парасольки раніше, ніж він натисне ручку
величезного циліндричного сифона.
Спиною я відчував його погляд 

нестримна злива захвату, містичне схиляння
і трошки смутку. Смуток  то через оту
другу склянку, що її я ніколи не випивав.
Над білими спорудами з плоскими

дахами, вишикуваними, наче солдати, вздовж

бульвару де ла Ліберте, і над сірими
глиняними хатинами, немовби розкиданими гар-
матаном над усім цим маленьким
тропічним світом,  сіре попелисте небо, що
випромінює нестерпну спеку. Дихати боляче,
і тому пішоходи-європейці  дивина на
бульварі, незважаючи на тінь од свічкопо-
дібних пальм і барвистих тентів. Місцеві
жителі  туареги, бена, мавританці  не
відчувають задухи, й пекуче сонце для них
не завада. їм добре, як добре рибі у
прохолодних водах Нігеру, ібісам і фламінго
на болотяних річкових заплавах. Вони 
на своїй землі, а на своїй землі кожен
почуває себе добре.
Я простягаю руку в темряву й натискую

на кнопку настільної лампи. Моя кімната 
найкраща в «Отель де Пальм»!  здається,
потонула в ясно-зелених морських
глибинах. Так я гадав, хоча ніколи не пірнав у
глибочінь. У нас, в Північній Болгарії, річки
мілкі  там нема де пірнати. А тут води
повного Нігеру якісь особливо «густі», й
не дуже гостинні  кишать усякими
малими й великими хижаками. Зустріч із ними
не завжди приємна й безпечна, а тому
плавці уникають пірнати глибоко. Але мені
здалося, що я потрапив у глибини, на річкове
чи морське дно, бо в кімнаті моїй зелено
і неймовірно тихо.
Очі мої шукають великий термометр,

урочистий термометр, прикріплений до
дощечки чорного дерева, з двома

шкалами  Цельсія і Реомюра. Дама в кумедно
довгому вбранні і з солом'яною
парасолькою над головою ступила на цельсієву
шкалу й звабливо усміхається до когось.
Бували дні, коли я почував себе добре, і
тоді мені здавалось, що ця дама
усміхається до мене. Я силкувався уявити, які в неї
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ноги, бо довге вбрання прикривало їх аж
до пальців, але здебільшого я дивився на
її обличчя  це було вродливе, легковажне
обличчя дочки півдня. Воно нагадувало мені
темно-зелені південні лози, південне вино й
багато інших приємних речей. Щось близьке
моєму серцеві нагадує ця дама, весела і
трохи вульгарна водночас, і тому я дуже
радів, коли вона звертала на мене свій
звабливий погляд.
А на шкалі Реомюра вишкірений

шимпанзе тримає в кудлатих лапах стиглий банан.
Малюнки випалені на дереві. Видно лише
контури, але я уявляю й кольори. Дама в
білій мусліновій сукні, наче в білій
хмаринці, а парасолька її  небесно-блакитна й
прикрашена жовтими квітами. Очі в неї
іноді чорні, інколи ж сині, але уста завжди
підфарбовані. Шерсть шимпанзе  темно-
брунатна, аж чорнувата, а банан, який
мавпа тримає в лапах,  жовтий, бурштиново-
жовтий. Вродлива дам а й безсоромний
шимпанзе  ну що за термометр, справді!
На шимпанзе я не звертав жодної уваги,

навіть у дні, коли мені бувало добре. До
дідька кляту мавпу,  думав я, коли мені
бувало добре,  прошу вас, дама з
парасолькою! Якщо мавпа заважатиме їй,
якщо шокуватиме своїм червоним задом, 
я викину її геть! Я ніколи нікого не
викидав, але знаю, що здатний на таке. Знаю
навіть, що колись учинив щось подібне, і в
тому, що знаю,  моє нещастя. Але
траплялися дні, коли я не думав про те, що
було, і тоді дивився на шимпанзе лихими
очима. Я міряв його поглядом, зціпивши
зуби. Ніби він справді був живий і тримав
у лапах справжній банан.
Я злостився на нього через оту даму з

парасолькою. Але якби й не було тієї дами,
я б усе одно його ненавидів. Адже той
шимпанзе був символом учорашнього дня,
він символізував веселі дні «Креді Ліон» і
«Мессажері Афрікен». «Мессажері Афрі-
кен» забирала банани в туарегів і
показувала їм свій червоний зад. Ласий і хитрий,
але недалекоглядний шимпанзе! Де йому
було завбачати, що ті знедолені бронзові
велетні стануть колись йому на горлянку,..
Як мосьє Шарлеві Деноа, колишньому
власникові розкішного «Отель де Пальм».
Мосьє Шарль Деноа навіть у найжахливі-
ших своїх нічних кошмарах не бачив
такого: бронзова плита з іменем
полковника Боне, завойовника, на білому мармурі
фасаду замінена іншою табличкою 
також бронзовою, але з новим написом 
«Бульвар де ля Ліберте»...
Отак. А термометр попри все лізе мені

на очі. Я дивлюсь на рубіновий стовпчик 
він приклеївся тім'ям до рисочки, навпроти
якої стоїть цифра «двадцять», виписана в

стилі рококо, Я дивлюсь на рубіновий
стовпчик і цю кучеряву цифру й зовсім не
цікавлюсь дамою з парасолькою  вона
усміхається до когось, але мені це
байдуже. Я думаю про кліматичне обладнання
у кімнаті. Надворі сонце розливає
розпечений жар, термометр показує п'ятдесят
градусів у затінку, а в моєму номері панує
північне літо, прохолода, неначе в якомусь
скандінавському фіорді. Ось що то таке 
добра кліматична установка. Північне літо
на самісінькому екваторі. Добре знав свою
справу любий Шарль Деноа! Я завжди
поважав людей, які добре знають свою
справу. Скидаю капелюха перед розумними
людьми, яким, безперечно, був і пан Шарль
Деноа. І ось що спало мені на думку.
Вклоняюся йому, як у нас баби вклоняються
святому Георгію Побідоносцеві. А потім
гукаю Жака й кажу, щоб прив'язав його до
спини якогось верблюда й відправив у
пустелю для близького знайомства з гарма-
таном. Це міг зробити і я, звичайно, але
мені не хотілося позбавляти Жака такої
втіхи. Коли ж пан Деноа буде в пустелі й
почне знайомитися з сотнями тисяч

бісівських душ гарматана, ми з цією дамою на
термометрі тужно зітхнемо й згадаємо
власні гріхи. Потім я підніму телефонну
трубку й замовлю собі віскі з льодом. І дві
чарки  для мене й мостивої пані з
парасолькою.

Двадцять градусів за Цельсієм. Якби
місяць тому хто-небудь сказав мені, що я
спливатиму потом за такої нікчемної
температури, я помацав би йому чоло, аби
перевірити, чи в нього самого немає
температури. Якби мені сказали також, що ослабну
настільки, що насилу підніматиму праву
руку, я б розцінив це як образу. І вчинив
би те, що роблять люди, які не звикли до
таких жартів. І не гукав би Жака, а
зробив би все це власноручно.

Навіть у ті часи, коли я був зрікся
всього  свого інженерського титулу, грошей,
гарних речей; коли спав на голій і брудній
землі поряд із сумнівними типами, які не
затримувалися в розвідувальній партії
довше одного-двох тижнів, коли забуз звичку
щодня голитися і мені було байдуже, чи
випрана моя сорочка,  навіть у ті часи я
не лишався в боргу перед суб'єктами, які
намагалися кепкувати з мене. Я нічого
спільного не маю з князем Мишкіним, і
слава богу! І, коли хочете знати, я
зневажаю подібних м'якотілих страдників більше,
аніж, скажімо, шахраїв і злодіїв.
Запитайте в мого приятеля Луї-Філіппа

з племені туарегів, і він розповість вам,
яким бачив мене місяць тому. Свого часу
ми говорили про велике полювання,
знищення царя-злодія, і я прийшов до його
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колиби домовитися про те полювання. А
Луї-Філіпп саме вантажив банани на
дизельний грузовик. То були його банани, з
його особистого господарства, близько
двадцяти корзин. Кожна з них важила
п'ятдесят  шістдесят кілограмів. Найближчий
до села приймальний пункт містився за
сорок кілометрів, отож слід було поспішати,
аби ніч не застала грузовик у джунглях. Це
була машина з машинно-тракторного
центру, а водив її болгарин на ймення Стиліан
з добруджанського села Пчеларе. Стиліан,
син степів, не любив джунглів, особливо
вночі, а тому сидів за кермом і нетерпляче
покрикував, підганяв туарегів. Чи заради
Луї-Філіппа, чи заради свого
співвітчизника  не знаю, але я засукав рукава

сорочки і вхопився за корзини.
Луї-Філіпп,  високий, кремезний і

міцний, наче віл,  зціплював зуби, кали
піднімав корзину, сопів і свистів носом, а
кинувши вантаж на платформу, кляв (мовою
туарегів!) усіх злих духів, які підбили
людину працювати. Я ж робив свою справу,
весело насвистуючи, і час від часу
перекидався яким-небудь жартом з його дочкою
Сільвестрою, що цілий день крутилася біля
нас. Сільвестра, з кольоровою пов'язкою
на стегнах, була трохи темніша за батька,
цим вона завдячувала своїй матері бербер-
ці. Вона безугавно хихотіла, пускала очима
бісики і вся здригалася від сміху, мов
маленький вулкан. Від того сміху все в неї
підскакувало  й округлі плечі, і жовте
скляне намисто, й гострі перса, свіжі й
тверді, як недостиглі банани.
Я піднімав великі плетені з лози

корзини й насвистував, і жартував із Сільвестрою,
щоб час минав швидше, а кожна з корзин
важила п'ятдесят  шістдесят кілограмів.

І подумати тільки, що це було лише місяць
тому!
А нині навіть ота негідниця з

парасолькою  навіть вона дивиться на мене з
жалем. Жаль  це цукровий сироп, яким
здорові люди підтримують дух хворих. Плюю
я на такий єлей!

Того ж дня, на годину пізніше.

На блискучій білій скатертині стоїть
зігнута картка: Emilian Kiroff. Це мій стіл 
у глибині кафе, поблизу величезного
квадратного вікна. Я пройшов між столиками
ходою людини, що недоспала, й сів на своє
звичне місце. Бували часи, коли я справді
проходив між столиками ходою людини,
що недоспала, але той час наче залишився
десь недосяжно далеко. Я приїздив
джипом з району  сотні кілометрів
саванами й джунглями  й поспішав до Управлін¬

ня, як був, запорошений з дороги, в
робочому одязі, просякнутому кислим потом.
Сідав до креслярського столу й обертав
на координати, цифри й топографічні знаки
все, що зробив протягом минулого
тижня,  позначав, кажучи протокольною
мовою, місця, де відкрив родовища марганцю,
заліза, міді. Благословенні дні! Чим більше
координатів наносив я на білі аркуші, тим
коротшими здавалися мені години  час
перестав для мене існувати.

Так наставав вечір. Я повертався в «Отель
де Пальм» (пан Деноа усе ще був
власником готелю), мився, вдягав білий літній
костюм і йшов до бару, щоб перетворити
тропічну ніч на святковий день. Ці нічні
розваги є святим правом людей, які шість
днів на тиждень живуть серед сухих трав
саван по сусідству з мовчазними
джунглями, під чужим і неймовірно чорним
небом. Наслухавшись з виряченими од жаху
очима свисту й шарудіння попід стінкою
палатки  пітон!  і навіженого вереску
мавп, і безнадійного виття диких собак, ви
багато надій покладаєте на свою святкову
ніч. І я не відмовлявся від свого права
святкувати, бо тоді був здоровий і сильний і
не міг поскаржитися на те, що справи з
марганцем і міддю не посуваються. Коли
нашу болгарську групу приймали в центрі,
я сказав міністрові, відповідальному за
гірничо-геологічні дослідження в країні:
«Якщо протягом кількох місяців не зроблю
ваше відомство володарем мільярдного
багатства, я поселюся в джунглях серед
пігмеїв, або піду до левів, щоб вони мене
з'їли!» Звичайно, він подумав тоді, що я
базіка й хвалько. Подумав так, бо півтора
місяця тому, вручаючи мені урядову
нагороду, довго тиснув руку й вибачався, що
якийсь час мав на серці маленький гріх.
Він визнав це, бо серце малійця не терпить
брехні. Отже, я мав право перетворити на
святковий день чорну тропічну ніч. Гадаю,
що переможець має незаперечне право
на радість, коли його перемога дає радість
іншим. Але коли шукаєш розради у ті
години одноденної відпустки з джунглів
робиш це, щоб не залишитися на самоті.
Сам на сам з величезними пітонами чи з
лискучими пантерами в джунглях  це було
краще, аніж зелена самота в кімнаті мого
готелю. Страшно у тій зеленій самоті, коли
людина має щось у грудях.

На світанні я виходив  ходою людини,

яка недоспала. Виходив на бульвар, де
мене чекав мій джип. Крони
високостовбурних пальм рожевіли під першими
сонячними променями, а від мого джипа линули 
відчутні тільки мені  пахощі гарячих трав,
зогнилих лісових хащ, нагрітого сонцем
безмежжя. Благословенні дні!
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Я попросив офіціантку принести мені віс-
ц\, апельсиновий сік і лимонний. Від того
хваленого віскі я відчував печію, залюбки
замінив би його чаркою нашої ракії. Та
звідки ж ракія у тропіках! Ракія в тропіках
це все одно, що ручениця 1 в паризькому
«Фолі Бержер». Я змішав рідини у
великому бокалі, в тому огидному коктейлі
розчинив таблетку вітамінного концентрату і
ще одну таблетку, яка містила сильну дозу
чистого кофеїну. Розмішував ложечкою
бридкий коктейль, кривився і пив.

Коктейль ідіотський, як і всі оті віскі, каль-
вадоси й абсенти, але він освіжав. Він
поводився з моїми думками, як сержант із
солдатами: шикував їх у шеренги. Я
оглядівся  ніяких істотних змін тут не
сталося. У великій світлій, майже безлюдній
залі сиділо лише кілька іноземців:
спеціалісти з Чехословаччини, НДР. Управитель 
мавританець, інвалід другої світової війни,
пояснював безлюддя «зникненням» кількох
постійних відвідувачів: плантаторів,
власників магазинів, сутенерів, крупних
акціонерів «Мессажері Афрікен» та «Офіс де Ні-
жер». Одні повернулися в метрополію,
інші  авантюристи, торговці жінками,
приборкувачі непокірних  знайшли притулок
у Катанзі, Родезії та Південно-Африканській
Республіці. «Наш бар утратив кількох
багатих клієнтів, пане,  хитро сміявся
мавританець,  а країна  банду акул!». Я
погоджувався, що це добра втрата, й
мимоволі згадав колишнього власника готелю,
пана Шарля Деноа.
Тим часом офіціантка принесла в

порцеляновій мисці півдюжини очищених
бананів, пряжених у маслі й залитих медом і
цукровим сиропом. Я дивився на дівчину і
думав: вона вигинає стан і похитує
стегнами, наче чорна пантера. Навіть коли
вимовити вголос, порівняння це не звучатиме
книжно, бо я зблизька бачив, як рухається
чорна пантера, і не в клітці, завдовжки
кілька метрів і такій же завширшки, а в
природному її середовищі, на межі
саван і джунглів, серед негустого лісу, який
закінчується, і хвиль степу, що починається.
З одного боку  сутінь із спалахами
яскравих квітів, з другого  розтоплене срібло
безмежної сонячної рівнини. Пантера
рухається вододілом між цих протилежних
світів. Вона гнучка, наче хребет у неї з
гуми. Ступає як кокотка, що чудово знає
свої принади. Страшні її лапи взуті,
здається, в невидимі оксамитові пантофельки 
такі м'які й гладенькі, що їх хочеться
погладити рукою. Я бачив зблизька цю дику
красуню, тому можу твердити, що дівчина
з шоколадною шкірою схожа на неї.

1 Болгарський народний танок,

Я дуже задоволений собою. Отрута
проклятої колючки робить свою справу в моїх
жилах, навіть, може, закінчує її, а в голову
лізуть такі дурниці, як оксамитові лапи
пантери...

Учора мене відвідав начальник
канцелярії прем'єр-міністра. Два радянські літаки
«ІЛ-18» обслуговували лінію Бамако 
Марсель  Париж. Досить було б подзвонити
по телефону в канцелярію...
Прем'єр-міністр стурбований станом мого здоров'я.
Я не маю сумніву щодо добрих почуттів

прем'єр-міністра. Мої товариші і я  ми
всі попрацювали добре й чесно, відкрили
багато нових родовищ заліза, міді,
марганцю. Прем'єр-міністр звертався до мене
«мон шер мосьє», а мені ставало трохи
незручно. Я відкрив для туарегів, для маври-
танців, для бронзових, кофейно-чорних і
чорних громадян Малі багаті рудні поклади,
які навіть онуки їхніх дітей ще
видобуватимуть з-під землі. Але всім нам здавалося,
що ми могли зробити більше.

Ці добрі люди тепер шкодують, що після
того як кінчився строк нашої взаємної
угоди, я не повернувся негайно додому. Вони
шкодують, що я залишився тут, бо
люблять мене, бо бояться, що я помру на ч у-
ж і й, хоча й дружній землі. Тому мені
пропонують так люб'язно «ІЛ-18», який
летить п р я м о до Парижа.

А я не поспішаю. Якщо справді помру
через день-два  то чи є рація
мандрувати, хоч би й на тому чудесному «ІЛ-18»?
Адже добрі люди скрізь брати й сестри 
шанують пам'ять людини, яка за життя
зробила щось добре для них.

Протягом отих семи-восьми днів  якщо
справді мені стільки лишилося  я ще
переживу й гарне, й погане, побачу в уяві
багатьох людей і з деякими розмовлятиму
так, як розмовляють, коли людина знає, що

вирушає в далеку й дуже довгу путь. Бо
звичайно ми поводимося в житті, як
подорожні на одному великому вокзалі 
стоїмо на пероні, розмовляємо, метушимося,
а думками вже у вагоні  не прогавити б
зручного місця біля вікна! Чого доброго,
іще хтось випередить...

Якщо ж не помру через кілька днів і
отрута тої колючки не довершить своєї
справи,  для того прямого польоту на
Париж матиму ще досить часу. Прибути на
батьківщину тижнем чи двома пізніше 
то нічого не значить.

Таким чином, я знову повернувся до
спогадів про пана Шарля Деноа. Не
випадково і не заради якоїсь примхи повертаюся
до тих спогадів, а тому, що дівчина з
шоколадною шкірою нагадала мені іншу дів-



чину, так само шоколадну, яка сновигала
між столиками бару, може, з тією ж самою
тацею  було це рік тому, а може,
менше, це не має значення. Клієнти бару звали
її Лулу, а справжнє ймення її було Ліліан.
Зараз Ліліан з племені туарегів, колишня
офіціантка «Отель де Пальлл», працює
водієм самоскиду  возить спечену жовту
землю по трасі зрошувального каналу На-
крі-Сосе. Ліліан готує місце воді, яка
зросить пасовиська, просо, поля бавовни. У
цій справі Шарль Деноа не брав жодної
участі, але щоб дівчина могла дістатися до
Накрі-Сосе, я утнув з ним свого часу
веселу штуку.

Я знову ковтнув свого вітамінізованого
коктейлю. Витер губи серветкою й відчув,
що хтось стоїть у мене за спиною.

 Любий Луїсе,  сказав я, не
обертаючись,  ти наче запізнився сьогодні! 
Луїс Греньє нещодавно став керуючим
єдиної в місті аптеки, що була власністю «Со-
сьєте де Бамако».

 Я прийшов як завжди,  відповів Луїс,
 але ти поквапився!  Він сів навпроти
і довго дивився на мене  я прочитав
легкий докір у його добрих і трохи
сумовитих провансальських очах. Очі в нього
темні, шоколадно-чорні, із золотавими
цяточками навколо чоловічків  теплий південь
відбивається в них, і пахощі апельсинів, і
веселість міцного південного вина. Смуток,
що іноді заволікав їх, нагадував легкі
пухнасті хмаринки, які приморський вітер
жене над свіжими й зеленими рівнинами.

 Ти все ще вагаєшся із своїм
від'їздом!  сказав Луїс. Він усміхнувся до
офіціантки, яка принесла йому чарку віскі, і
витріщився їй услід.

 Хіба ж не однаково, де помирати! 
усміхнувся я. Потім, коли він обернувся до
мене, запитав:  Ну, а ти що вирішив,
Луїсе? їдеш?

 Боже мій!  зітхнув Луїс.  Не знаю!
 Цей смаглявий і кучерявий хлопчина
нагадував молодого леопарда, що потрапив
у пастку.

Його драма була не дуже складною, але
він, житель півдня, переживав її гостро, з
підвищеною чутливістю. Ось що сталося.
Зразу після визволення уряд
націоналізував аптеку, і «Сосьєте де Бамако» наказало
своєму службовцеві негайно повернутися
до Франції. Луїс, лівий радикал,
симпатизував визвольному рухові, й тому малійське
міністерство соціального забезпечення
запропонувало йому залишитися на місці,
навіть виявило готовність збільшити йому
платню  у малійських франках. Луїс із
радістю б погодився, але з дирекції «Сосьєте
де Бамако» нагадали, що він, між іншим,
французький підданий і що його рішення

залишитися на службі в малійського уряду
навряд чи сподобається деяким
відповідальним особам на Ке д'Орсе \

 Коли б тут була принаймні одна
досвідчена людина, яка відразу змогла б
замінити мене!  знову зітхнув Луїс.

 Отже, ти вирішив їхати?
 Я?

Честолюбство південця враз узяло гору
над розсудливістю чиновника.

 Ти.

Розсудливість перебувала в стані
«нокдауна», і Луїс перейшов на «ви»:

 Ви, здається, погано мене знаєте,
мосьє Киров!
Я поблажливо усміхнувся й промовчав.
Розсудливість отямилась після нокдауна

й тепер атакувала південця в свою чергу.
Короткі «прямі» зліва, справа, в печінку, в
діафрагму... Луїс сопів, ковтав, очі в нього
помутніли, неначе у боксера в стані «грогі».

 Коли я повернуся туди,  він кивнув
у напрямку на північ,  там мене
розчавлять, як гниду, запевняю вас. Бо я, пане,
не маю мільйона, аби відкупити концесію
на власну аптеку. Я не маю навіть восьмої
частини того, що зветься мільйоном. Я
постукаюсь на службу, але мені скажуть: «Чи
це не ви заткнули вуха, коли вітчизна
покликала вас?» Скажете: «Сосьєте де Бама¬
ко» і вітчизна!.. Ах, облиште це, пане! Ви
можете казати, що завгодно, але вони

грюкнуть дверима перед моїм носом,
неодмінно грюкнуть... Або призначать у яке-не-
будь приальпійське селище, де я
продаватиму туристам аспірин!

 Залишайся тут, Луїсе,  сказав я, 
люди тебе люблять.

 Річ у тім, що і я люблю їх!
Цей південець сидить у своєму кутку

рингу, похнюплений, наче ображений
хлопчик. Мені не хочеться дивитись на
гравців, які відмовляються від гри. Замість
співчуття такі люди пробуджують у мені 
хтозна-чому  якусь незрозумілу злість.

 Бачиш, Луїсе,  сказав я, дивлячись
поверх його голови.  Ти маєш тільки один
вихід, який найбільше відповідає твоєму
шановному способу мислення.

 А саме?  питає Луїс з надією.
 Піти на те місце, де Нігер найглибший,

і стрибнути сторч головою.
 ! ти, пане, даєш мені цю пораду,

чудово знаючи, що я не вмію плавати?
 Саме тому.

Луїс сидить якийсь час мовчки, потім
знову гукає оту дівчину з шоколадною шкірою
й висипає їй у жменю кілька монет 
можливо, усі свої гроші. Каже мені
«прощавай» і з трагічним обличчям виходить
із бару.
J Вулиця в Парижі, де міститься міністерство

закордонних- справ.
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«Тільки б він і справді не втопився, 
подумав я.  Від тих провансальців мож-
*на чого хочеш чекати. Будь-яких дурниць».

Але я анітрохи не був стривожений,
мені зовсім байдуже, що робить той
чоловік  чи топиться в Нігері, чи ковтає віскі
в сусідньому барі.
Я пригадав історію з Ліліан, і мені стало

добре. Завжди почуваю себе добре, коли
ця історія зринає в пам'яті.
Жюльєн Леметр, капітан поліцейського

підрозділу, був близьким другом пана
Шарля Деноа. Жюльєн Леметр постачав
«Отель де Пальм» добірних дівчат, і пан
Деноа віддячував йому чеками до
марсельської філії «Мессажері Афрікен». Ця
справа, яка, втім, ніколи не становила
особливих труднощів, бо «тубільці» жили в
страшних злиднях, особливо розквітла
напередодні визволення: господарі не шкодували
грошей, відчуваючи, що їхні дні на
малійській землі полічені. Клієнтура баріз і
вертепів зросла у кілька разів за рахунок
поліцейських і військових частин, що їх
керівники П'ятої республіки посилали рятувати
режим. Відчувалася гостра нестача т о в а-
р у. Режим конав, і в каламуті того
колоніального реквієму пан Деноа ловив свою
останню золоту рибку.
Ліліан мала трьох братів і двох сестер 

усі молодші за неї. Батько працював
носієм на вокзалі, але здебільшого
повертався додому без копійки й без кусня хліба.
У такі дні Ліліан хапала найменших  обох
сестричок  за руки й вела їх до
європейського кварталу  шукати вечері у
бляшаних цебрах для сміття. Це маленьке
товариство забрело якось надвечір у двір
«Отель де Пальм», і тут Жюльєн Леметр
уперше побачив Ліліан. Досвідченим оком
він оцінив принади дівчини, вдягненої
тільки в сорочку, підперезану шворкою,
підрахував, певно, й проценти, і задоволено
потер руки. Він не був злою людиною, але
мав дочку на відданні в Нормандії, а
капітанської платні на солідний посаг не
вистачало.

Потерши руки, він сказав дівчині
ласкавим голосом:

 Навіщо ти, негіднице, порпаєшся у
смітті? Хіба не знаєш, дурненька, що так
можна підхопити будь-яку погану хворобу?
Дівчина слухала, схиливши голову, і

Жюльєнові здавалось, що перед ним стоїть
чудесна, але замиршавіла молода пантера
з голодними очима.

Отже Ліліан привели на кухню 
прибирати приміщення й мити зелень. Годували
її добре, аби заокруглилися плечі, аби
піднялася кохтинка на запалих від недоїдання
грудях. Після того режиму відновлення пан
Деноа наказав перевести її до бару. Дівчи¬

ну поставили за прилавком напроти
високих стільців і навчили, як наливати і
підносити клієнтам віскі й джин. У сукні з
жовтаво-золотистої тканини, досить прозорої,
щоб видно було, де починаються її стегна,
довгі, наче в степової газелі, вона відразу
привернула увагу чоловіків в уніформі і
без уніформи  золотого каймаку 1
вишуканого товариства пана Деноа.

І проценти почали б уже текти, як золотий
струмок, у глибокі кишені капітана Жюльєна,
якби не ті палючі очі Ліліан. Вони
виблискували, як очі справжньої пантери, коли хто-
небудь починав з нею розмову по суті тієї
справи, заради якої її було переведено до
бару. Дівча не хотіло й чути про те, чого
вишукані чоловіки в уніформі й без уніформи
настирливо жадали від неї. І не заради
якихось моральних принципів  ніхто її не вчив
таких принципів, а через те, що відчувала
нездоланну огиду до білих чоловіків.
Тоді Жюльєн вирішив арештувати носія, а

Ліліан сказав:

 Батько твій врятує свою бридку шкуру,
але слід підкинути дещо начальству. Ти
поговори про це із своїм хазяїном, паном
Деноа.

Ліліан поговорила про це з паном Деноа.
Через два дні власник «Отель де Пальм»
повідомив її, що справу таки можна
владнати, але для цього треба п'ять тисяч франків.

 П'ять тисяч франків!  бідкалася
дівчина. Ця сума перевищувала її річну зарплату.

 Не плач, щось придумаємо,  втішав її
пан Деноа. Він вийняв з портфеля вексель,
написав суму, потім покликав двох свідків, а
їй наказав притиснути палець на тол>лу місці,
де розписуються боржники.
Другого дня носія випустили на волю. Лулу,

як і раніше, розливала по чарках віскі й
джин, і як раніше й чути не хотіла про ту
роботу, задля якої її було переведено до
бару.
Настало визволення, і Жюльєн Леметр

повернувся на батьківщину. Зникли поліцейські
й військові уніформи окупантів і
приборкувачів, неначе дикий гарматан вимів їх за
піски пустель. Поменшало постійних клієнтів
бару. З'явилися нозі відвідувачі  інженери,
геологи, будівельники  білі друзі маври-
танців і туарегів, бенійців і берберів  ділові
люди, справжні мужчини, які бачили
принади Лулу, але не ображали її, не пропонували
гроші за її кохання.
Та якось заплакана Лулу прийшла до мене.

«Тебе хтось образив?»  стрепенувся я.
Наче я відповідаю за мораль і поведінку усіх
тих білих чоловіків. «Голову одірву
мерзотникові»  подумав я і відчув, як кров, наче
молот, загупала в скронях. Я легко міг би це
зробити, бо на той час м'язи мої нагадували

1 Запашна піна, яка утворюється на каві, звареній по-
турецькому.
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сталеві пружини й перекочувалися під
шкірою, мов живі. «Скривдив тебе хто?» 
знову запитав я Лулу. І злякався: невже саме
тепер занапащено дівча? Лулу вціліла тоді,
коли акціонери «Офіс де Ніжер», і офіцери,
і солдати недавніх «сил порядку», і панове з
«Сосьєте де Бамако» культивували розпусту
в міських селищах  єдино доступний і
заохочуваний засіб до існування для багатьох
дівчат з бронзовою і чорною шкірою  туа-
режок, мавританок, бена! Невже це сталося
тепер, коли розпуста зникала з життя людей
так само, як зникали з країни чужинці-акціо-
нери «Офіс де Ніжер»?
Лулу заперечливо похитала головою.

Слава богу! Підозра розвіялась, і я зітхнув
полегшено. Закортіло мені навіть  може з
радощів  вщипнути ЇЇ за смагляву щоку,
але стримався, бо вона була в моїй кімнаті,
і я знав, як вона ставиться до білих
чоловіків.

Ось що, власне, сталося. Покликав її пан

Деноа і сказав:
*

 Ти, Ліліан, винна мені п'ять тисяч нових
французьких франків. Ось за цим векселем.
Треба було тоді підкинути дещицю
поліцейському начальнику, щоб він випустив твого
батька з в'язниці. Такі були часи! Але тепер
ти мусиш повернути мені ці гроші. Такий
закон!

Лулу не знала законів. Вона мовчала,
силкуючись уявити, що таке  оті п'ять тисяч
нових франків. Нічого певного не могла
уявити, тільки відчувала, що сума та
недосяжна для неї, як недосяжні, наприклад,
місяць і зірки.

 За два-три дні ти повинна сплатити цей
борг,  сказав пан Деноа.
Ліліан здвигнула плечима. Навіть

засміялася, бо справді було смішно й нерозумно
гадати, що вона змогла б дістати місяць
оцими своїми руками.

 В такому разі,  сказав пан Деноа і
посміхнувся співчутливо,  я буду змушений
продати вексель якійсь іншій людині, і та
інша людина, якщо в неї погане серце,
зробить з тобою все, що захоче, бо п'ять тисяч
франків  чималі гроші. Наприклад,  вів
далі Деноа,  цілком можливо, що я
продам вексель отому Альберу Касіву, який
має човни на Нігері і нічний заклад у
Бамако. Він, певно, візьме тебе у той свій заклад
і примусить працювати на нього, аж поки не
виплатиш п'ять тисяч франків. Коли
позичають гроші, їх треба повертати  такий
закон.

Ліліан мовчки стояла переді мною,
вражена тим страшним, що налетіло на неї, наче
степовий стерв'ятник.

 Йди собі, Лулу,  сказав я їй.  Може,
щось придумаю. Тільки не кажи нічого
панові Деноа.

Зараз Ліліан  водій самоскида; з іншими
своїми посестрами й побратимами возить
спечений жовтий грунт на трасі
зрошувального каналу Накрі-Сосе. Через рік-два
обабіч каналу завруняться пасовиська,
розквітнуть плантації бавовни, зашелестить густе
малійське просо. Але для того, щоб Ліліан
опинилася на Накрі-Сосе, я устругнув одну
веселу штуку, через яку мало не позбувся
голови. Ось що сталося між мною і паном
Деноа.

 Мосьє Деноа,  сказав я йому того ж
дня після зустрічі з Ліліан,  чи знаєте ви,
що я претендую на отой вексель Лулу?
Дівчина мені подобається, я міг би її приручити,
здається, і зробити своєю коханкою, якщо
ви продасте отой вексель. Суму я виплачу
вам у доларах. Ви знаєте, певно, що ми,
іноземні спеціалісти, одержуємо винагороду в
доларах.

Шарль Деноа був у захваті від цієї
чудесної пропозиції.

 До ваших послуг,  засміявся він. 
Якщо ви бажаєте  прошу! Дівчина варта
цієї незначної суми.

 Владнаємо справу по обіді,  сказав
я, у павільйоні «Південна зірка», на тому
березі Нігеру. Там я маю поточний рахунок
у доларах.

 Прошу вас!  одразу погодився
Деноа.  Зробіть ласку! Де я одержу гроші,
мені байдуже.  І подав руку.  До вечора!

Я найняв маленького човна на двох і витяг
його на берег за сотню кроків від причалу.
Насамперед просвердлив у дні дірку,
розширив отвір, потім щільно заткнув його
добре просмоленим клоччям. Прикрив усе
містко м, але так, щоб у потрібний момент
можна було непомітно вибити п'яткою цю
імпровізовану затичку. Витяг із своєї дорожньої
сумки дві баранячі лопатки, порізав їх на
шматки, а шматки почепив на гачках до кіля
човника.

Близько п'ятої години я підняв вітрило й
підплив до причалу. І саме вчасно  на
безлюдній піщаній площадці маячіла схожа на
фламінго, довготелеса постать пана Деноа.
Він був одягнутий у білий бавовняний
костюм.

 Алло, мосьє Деноа!  весело махнув я
рукою.

 Невже ви самі будете керувати? 
здивувався він.

 Шість років я був національним
чемпіоном з парусного спорту, засміявся я,  не
турбуйтеся, І, зрештою, відверто кажучи, 



я подав йому руку, щоб допомогти
стрибнули на борт,  не відчуваю особливої довіри
до мавританських човнярів. А якої ви думки
про цих людей?
Деноа не встиг навіть завагатися  я

відштовхнув дерев'яну шкаралупку від берега
так різко, що він мало не звалився у воду.
Тільки-но він зайняв своє місце на банці, я
натягнув канати, й напнуте вітрило засвистіло
під вітром, як крило чайки.
Каламутна вода Нігеру закипіла під

кормою. Правий піщаний берег швидко
віддалявся, а протилежного не видно було в
тремтливому мареві, тільки крони найвищих
пальм бовваніли вдалині, наче маленькі
жіночі парасольки.
Хвилин за десять наш човен виплив на

стрижень. Я спустив вітрило, зібрав його
горішню частину, й шкаралупка враз зменшила
швидкість.

 Так значно краще!  сказав пан Деноа.
Він зняв був свою панаму й сильно притискав
її до грудей. На чолі й на тім'ї в нього
виблискували краплини поту.  Але ви, бачу, 
він силувано усміхнувся,  справді
досконало опанували це мистецтво!

 Коли мені щастить, я можу творити
чудеса, пане!  відповів я. І додав:  Я міг би
гнати цю посудину іще швидше, але
побоююся, що вона не витримає. Тріски, з яких
вона зроблена, тоненькі, наче яєчна
шкаралупа. Знаєте, я просто відчуваю ногами, як їх
вигинає течія. Ви не помічаєте?

 Пливіть повільніше,  лаконічно
промовив пан Деноа.
Я ще попустив канати, і човен ліниво за-

гойдався на хвилях. Правою ногою я намацав
затичку і відчув, як закалатало серце.

 Дивіться, дивіться! гукнув раптом
пан Деноа. В голосі його вчувався жах.
Я глянув на воду. Збоку, перед носом, за

кормою скрізь витикалися потворні
голови малих нігерських крокодилів. Ці плазуни,
сумирні на березі, злі й підступні у воді,
уперто кружляли навколо нас, пірнали під
кіль і вискакували звідти з роззявленими
пащами, їхні жовтаві очиці тьмяно
поблискували.

 Господи!  прошепотів переляканий
пан Деноа. Пальці його зібгали панаму.

 Вперше бачу таке,  сказав я. 
Плавав по цій річці десятки разів, але ніколи ще
мене не переслідувала отака зграя потвор.
Вдруге нізащо в світі не попливу з вами!

 Але чому, чим я завинив?  запитав
Деноа.

 В усякому разі, ви спокусили долю, 
сказав я і почав виколупувати п'ятою
затичку. В горлі мені пересохло, і тому я голосно
закричав, щоб він почув мене:  Якщо
впадете у воду, ці друзяки роздеруть вас на
шматки! Пильнуйте!

Ми бовталися посеред Нігеру. Обидва
береги зникли в молочному мареві, були десь
далеко-далеко, навіть оті парасольки пальм
неначе випарилися.
Пан Деноа враз підскочив, як ужалений,

втупився в мене виряченими очима, потім
знову опустився на сидіння, тицьнув пальцем
собі в ноги й несамовито заволав:

 Потопаємо!

™ Потопаємо?  я глянув униз, хоча вже

й сам відчував, що вода заливає мені ноги і
що вона швидко піднімається.  Це справді
гнила шкаралупа,  сказав я, але коли б
не ви, нічого поганого не скоїлося б.

 Не патякайте дурниць, а щось
робіть!  верещав пан Деноа.

 А що робити?  знизав я плечима. 
Вас переслідує доля, і я тут безсилий! Це ви
мусите щось робити, а не я!

 Господи!  прошепотів пан Деноа.
 Слухайте!  сказав я й нахилився до

нього.  Якщо ви тут-таки не звільнитесь від
того гріха, який носите у своєму портфелі і
який я хочу відкупити у вас за п'ять тисяч
франків,  ми обоє за п'ять хвилин станемо
здобиччю води й крокодилів! Розумієте? Я
не можу й пальцем кивнути, поки ви не
звільнетеся від того гріха! Це не
випадковість, а божий знак, хіба не розумієте?
Деноа озирнувся. Каламутна вода,

марево, порожнеча і страшна, жахлива тиша.
Навколо  зубаті пащі й темні спини
крокодилів. Вгорі  попелясто-синє небо, низьке
вже сонце.

«Заткну дірку, а потім жбурну
мерзотника крокодилам!»  майнуло в думці. Але
сидів непорушно, неначе й справді поклався на
долю.

Деноа дістав свій портфель.
 Що я мушу зробити?  прошепотів він.
 Розірвіть вексель і викиньте

крокодилам!  прошепотів я.
За кілька хвилин спокутувальну операцію

було завершено  за кормою майнули
клапті паперу й зникли.
Одна п'ядь, не більше, відділяла нас од

поверхні води.
Я став на коліна, просунув руки крізь

щілини містка, намацав просмолений жмут і
заткнув ним отвір. Потім, пильнуючи, щоб не
черпнути води котримсь із бортів, натягнув
канати й нап'яв вітрило. Хоча й обважнілий,
човен помчав уперед. Я скинув свою
сорочку,  вона була з нейлону,  зробив із неї
щось на зразок черпака й заходився
виливати воду. І Деноа не сидів, склавши руки. Він
вичерпував воду своєю тропічною панамою.

Я скерував човен на зворотний курс  до
правого берега. Скільки не вичерпували, а
вода в човні лишалася на тому ж рівні 
весь час прибувала крізь нещільно заткнуту
дірку. Тепер круті повороти були небезпечні,
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і тому я плив за течією. Нас винесло більше
як на два кілометри західніше міста. Тут
%правий берег врізався у річку маленьким
півостровом. Коли ми наблизилися до того
півострова, вкритого густою травою й
очеретом, я навмисне зробив різкий поворот,
майже на дев'яносто градусів, не
послабивши вітрила. Лівий борт човна нахилився,
правий піднявся, і ми опинились у воді, оточені,
як і раніше, зграєю крокодилів.

Ці нігерські крокодили, злі й хижі на
стрижні, поблизу берега стають лагідні, наче
коропи. Але пан Деноа, видно, не знав їхньої
вдачі. Впавши у воду, він заверещав, мов
навіжений. Вимахуючи безпорадно руками,
він, здавалося, дражнив цікавість плазунів 
вони оточили його колом, неначе перехожі
якогось комедіанта на вулиці. Бідний Деноа
не вмів плавати! Та коли б і вмів, жах перед
дюжинами гострих пащ наче паралізував
його. Я підплив до нього, лівою рукою обхопив
за плечі так, щоб він не заважав мені, і за
хвилину, в супроводі крокодилячого почту,
ми виходили на розпечений сонцем жовтий
пісок.

Трохи заспокоївшись після пережитого
кошмару, пан Деноа простягнув мені руку.

 Ви врятували мені життя, сказав він.
Голос його був тихий, але врочистий.  Я
ваш довічний боржник.
Я одвернувся, щоб він не помітив виразу

мого обличчя. Мене душив сміх.
 Я заплачу за човен,  вів далі

Деноа.  Випишу для вас із Парижа від
знаменитої фірми білизни півдюжини найкращих
сорочок...  Він помовчав і зітхнув.  А Лі-
ліан скажу, що ви найкращий хлопець у світі!
Хай вам щастить!

 Хай!  прошепотів я.
Сонце вже перейшло на захід, верхівки

очерету палали над нашими головами
червоним вогнем.

9

Другого дня я виїхав у свій район  між
джунглями й неозорими саванами,
жовтими від засухи. Коли через два місяці я
повернувся, новий управитель «Отель де
Пальм» повідомив мене, що Ліліан
навчається на курсах шоферів у Бамако. Шарль
Деноа продав свій готель новому «Офіс де
Ніжер», і тепер власником готелю була
малійська держава.

Я згадав усе це, і мені стало гарно.
Ковтнув коктейлю й відчув, як розливається по
моєму замиршавілому тілу лагідне тепло. Я
нагадував старого, який гріє руки на тому
хорошому, що було в його житті, старого
настільки, що він уже не бачить і не чує нічого
сучасного. Але я не був ані глухий, ані слі¬

пий до сучасного, бо років мав небагато.
Я дивився, наприклад, на молоду
чорно-кофейну пантеру, яка заступила Лулу, і думав,
що існує принаймні тисяча речей, за якими
варто тужити, коли людина розлучається з

життям. Крізь вітрину бачу, як аптекар Луїс
човгає сандалями по розпеченому й
розм'яклому асфальту. Він увійшов так, наче
тягнув на своїх плечах важкий хрест.
Луїс сів навпроти й винувато глянув на

мене.

 Якщо я залишуся тут, оті в метрополії
неодмінно впишуть моє ім'я до списків
нелояльних громадян. Якщо ж повернусь, вони
зажадають звіту про мої симпатії до
Суданського союзу і примусять розплачуватися:
безробіттям, нескінченними ходіннями по
установах або жалюгідною службою в
якомусь паршивому містечку. Про власну
аптеку годі й мріяти! Звідки взяти гроші, щоб
відкупити концесію?
Ми помовчали. Луїс закурив сигарету.

Пальці в нього були білі, пухлі, занадто білі
для чоловіка, що живе й працює в тропіках.

 Ви чули, сказав Луїс, силувано
усміхаючись,  моя Іветта покинула мене. Ви ж
її знали, авжеж?

Я кивнув головою. Багато з нас знали його
Іветту, і знали її добре, як мужчини.
Смаглява мавританська красуня, невситилла до
любові, прикрас і вишиваних «бубу». Вона жила
в його квартирі, але коли він працював в
аптеці, приймала в тій-таки квартирі кожного
білого, який усміхнеться до неї на вулиці,
аби тільки був не дуже старий і гарно
вдягнутий. На прощання неодмінно випрошувала
що-небудь «на чай». Вона була ласа до
солодощів і зацукрованих фруктів, купувала їх,
але завжди залишала й Луїсові.

Існували тисячі таких Іветт, і не варто було
тужити за будь-якою з них.

 Я так звик до неї!  бідкався Луїс. 
Вона нагадувала велику дитину, яка любить
каверзувати й робити дурниці.  Він
помовчав і махнув рукою:  Втекла з якимсь
румуном. Ви, може, знаєте його  інженер,
нафтошукач.
Я відповів, що не знаю жодного румуна й

жодного нафтошукача. Луїс попросив
пробачення. Гадав, що ми, спеціалісти, знаємо
один одного...

 Вона втекла з ним!  повторив Луїс.
 Велика дивина!  засміявся я.
 Справді! Луїс намагався жартувати: 

Тепер вона пропахне бензином, бідолашна,
як ви гадаєте?

 Дідько б вас забрав,  сказав я, 
адже ви допіру ходили на річку. Чому не
втопилися?

 Злякався крокодилів,  відповів той.
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 Даремно, голубе! Крокодили почали б
вас шматувати після того, як. ви перестанете
борсатися у воді. Тобто після того, як
станете наполовину мертві.

 І не відчуватиму їхніх зубів?
 Гарантую.

Луїс мовчав, потім одним духом вихилив
чарку віскі.

 Все-таки це якийсь вихід,  сказав він.
Тужно глянув на мене й запитав:  Іншої
альтернативи нема, чи не так?
Цей чоловік дратував мене. Я зневажав

його. Завжди зневажав  і до того, як
зустрівся з ним, і до того, як випадково
познайомився. Не терплю таких людей.

 Немає іншої альтернативи,  сказав я.
 Ідіть і втопіться, поки є час. Або візьміть
квиток до Бамако, а звідти катайте просто в
Марсель. У першому випадкові вас зжеруть
крокодили, у другому  чиновники

міністерства охорони здоров'я в Парижі.
 Ви дуже люб'язні,  сумно усміхнувся

Луїс і подав мені руку.
Він зробив два-три кроки між столиків і

обернувся:
 A propos, ви приймаєте оті порошки,

які я приготував для вас?
 Звичайно,  збрехав я.
 Неодмінно допоможуть,  промовив

Луїс.

Лежу в зеленавому номері і знову думаю
про Ліліан. Вона возить твердий жовтий
грунт на трасі каналу Накрі-Сосе. Жене свій
самоскид, а за ним звивається курява,

велетенський хвіст пилу. Добре мені, коли думаю
про Ліліан, про самоскид, про зрошувальний
канал Накрі-Сосе. Згадав випадок з човном
і запитав сам себе: а що, коли б пан Шарль
Деноа не розірвав вчасно отой вексель? Або
взагалі відмовився б його розірвати?
Кожного разу, коли думаю про це,

відчуваю цілком певне й вельми неприємне
почуття. Нігерські крокодили безпечні, але
тільки коло берега, або коли їх витягти на
пісок. Якби в панові Деноа не заговорив
вчасно інстинкт життя, я відчув би ікла
плазунів, неодмінно відчув би їх, перш ніж
наковтався достатньо води, щоб утратити
свідомість. Чи були підстави для цього ризику?
Якщо скажу «так», розсудливі люди
вважатимуть мене авантюристом, якщо скажу «ні»
 вважатимуть мене наївним. Я й сам не

знаю, який я, та й не слід мені знати. Я
думав тоді про Ліліан  що одне молоде
життя треба неодмінно врятувати для життя.
І нічого більше.

ТАНОК ПРОСА

З ВІТРАМИ

Село, де живе Луї-Філіпп, міститься за
вісімдесят кілометрів від міста на південний
схід, на межі між джунглями й безмежним
степом саван. Південну його частину омиває
один з притоків Нігеру  повноводий, як
наша Маріца. Він перетинає ту частину
джунглів, що врізається, наче сектор дуги, в
прерію, і в суху пору, яка триває сім-вісім
місяців, рятує від нестерпної спраги тисячі живих
істот  сільську худобу, звірину з тінявих
джунглів, прудконогих жителів саван.
Граціозні фламінго, серйозні «секретарі», ібіси і
всякі інші птахи, барвисті, як вишивані «бу-
бу» красунь з племені бамбара  увесь цей
пернатий світ знаходив тут прожиток і для
себе, і для своєї челяді.
Я приїхав на джипі тракторного центру.

Шофер, смаглявий і балакучий мавританець,
поспішав (у нього була наречена в
сусідньому селі, за тридцять кілометрів від села Луї-
Філіппа), і я відпустив його.

Вже перейшло за полудень, а село
видавалося порожнім.
Селище складалося з п'ятдесяти

конусоподібних хатин, вишикуваних у чотири
концентричних кола, кожна кроків за п'ятнадцять
від сусідньої. В центральному колі 
невеличкий майдан. Посередині майдану
височіла велика хата старійшини: чотири менші
хатки присіли навколо неї, наче качки. Хати і
подвір'я коло них, концентричні стрічки
вулиць  весь цей маленький світ тинів, глини
й пожовклої соломи живе під розлогим
гіллям благословенного й вічнозеленого манго.
Садиба Луї-Філіппа, єдиного католика на
селі (він такий же католик, як я, скажімо,
брамін), стояла у найвіддаленішому від
центру колі, з боку темних і мовчазних
джунглів. Вони були на відстані пострілу з його
старої розцяцькованої кременівки.

Його батько, коли ще був у силі, з свого
двору стріляв із лука по шимпанзе, які під
час сухого сезону ватагами налітали на його
манго. Нині луками граються діти й підлітки,
а справжні мужчини ходять на полювання з
кременівками, з бракованими
одностволками, що їх у містах торговці всіляким
мотлохом  переважно мавританці  продавали
звичайно за два лантухи меленого рису. Це
висока ціна, якщо брати до уваги довгу
дорогу до міст, але бамбара платить її, не
дуже торгуючись, бо мисливська рушниця
(кременівка чи бойкова, чи комбінація обох,
чи будь-що іще  аби гриміла й стріляла) 
це, за всіх обставин, справа гідності й честі.
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Від садиби Луї-Філіппа до джунглів було
вісімдесят кроків  пустище, поросле
жилавими чагарниками, зеленою бамбукоподіб-
ною папороттю та високою  на людський
зріст  шорсткою травою. Босоніж тут
ходити небезпечно, бо повно змій, особливо
під час спеки.
Луї-Філіпп мав на подвір'ї дві хатини 

плетені з лози, обмазані глиною, з
гостроверхими конусоподібними стріхами,
вкритими півметровим шаром пресованого сухого
сіна. У більшій живе він сам з дружиною
Саною, магометанкою, а в меншій їхня
дочка Сільвестра, метр і вісімдесят сантиметрів
на зріст, сімнадцятирічна дівчина. Коли
треба було спокутувати який-небудь маленький
гріх, Сільвестра оберталась на фанатичну
католичку (бігала до кюре-місіонера, щоб
сповідатися). Коли ж наставали свята
родючості, в душі її пробуджувалися анімістичні
настрої далеких веселих прадідів, настрої,
що аж ніяк не збігалися з суворими
настановами корану. Але тут, між джунглями й
саванами, хто завдаватиме собі клопоту
дотримуватися якихось настанов і релігійних норм?
Бамбара, туареги, бена мають свої звичаї,
свої норми, пристосовані до середовища,
клімату, інстинктів продовження роду  і
все це механічно пришито чи то до культу
Магомета, чи то до культу християнської
святої богородиці, насичено анімістичними
прадідівськими віруваннями у злих і добрих
духів. Отже, змішування культів давало
змогу цій Сільвестрі з тропіків жити в злагоді з
природою  як живуть, по суті, всі
побратими католика Луї-Філіппа й усі посестри
магометанки Сани. Кюре й ходжі в глибині
країни  там, де вони були  й самі віддавна
перестали вимагати од «віруючих» того, що
не відповідало їхній природі, їхнім одвічним
навичкам, природним законам життя.

Як бамбара, так і туареги не замикають
своїх хат. Рідко можна побачити замок на
дверях сільської хати. Луї-Філіпп
наважується вийти проти носорога з своєю
жалюгідною кременівкою, але ніколи не насмілиться
відчинити чужі двері.
Я легенько штовхнув двері й переступив

поріг. Коли очі мої звикли до півтемряви,
оглянув знайому обстановку й не побачив у
ній нічого нового, жодних змін. Я й не чекав
якихось особливих змін, бо в хатині
туарега речі не міняються роками, не кажучи вже
про жалюгідні тижні. А втім, я шукав те, що
мені було потрібно, і швидко знайшов,
знайшов в одному з кутків (якщо у величезній
круглій кімнаті взагалі можуть бути якісь
кутки!), серед півдюжини повних і напівпов-
них лантухів з рисом і просом, завалених
величезними, середніми й малими
гарбузами усяких гатунків  порізаними й цілими,
смугастими і гладкими, зовсім свіжими, зда¬

валося, щойно зірваними. Я витяг з того
безладдя те, що мені було потрібно,  зручний
гамак для спання, сплетений з жилавих трав,
з чорними, наче обвугленими деревинами на
торцях. Ці пошуки мені коштували значних
зусиль  коліна тремтіли, чоло зросив
холодний піт.
Посеред хати було щось на зразок подіу-

ма  зроблене з глини, вкрите матами,
прикрашене шкурами антилоп. Цей подіум,
заввишки дві п'яді, правив за ложе, тут спали
Сана і Луї-Філіпп. Хоч я й знав, що це місце
недоторканне, все-таки підігнув ноги й сів на
мати  у хаті не було стільців, а я мусив
сісти, бо мені запаморочилося в голові.

Так я сидів кілька хвилин, прислухаючись
до свого серця. Воно неначе скрипіло, з
мукою стискуючись і ще з більшою мукою
виштовхуючи кров. Отрута колючки робила
свою справу, в тому не було жодного
сумніву.
Але я не хотів думати ні про яку отруту.

Я роздивлявся по хаті так, наче потрапив
сюди вперше. Роздивлявся з великою
цікавістю. Очі фіксували насамперед десятки
пар рогів, прибитих грубими цвяхами до
сірих глиняних стін. Були рівні, загнуті, пласкі,
як багнети, були мовби кучеряві,  всілякі
види рогів антилоп, газелей, кіз. Висіли
напнуті шкури: оксамитові  чорної пантери;
перісті, вкриті жовтими й кофейними
плямами; інші, з білими й значно більшими
плямами  леопардові. Між шкур вишкіряли
зуби безокі препаровані голови шимпанзе,
буйвола, дворогого носорога. На
маленькому примітивному стані натягнуто килимок,
зітканий з яскраво пофарбованої вовняної
пряжі. Посередині килимка виблискував
уламок люстра, закріплений тонкими нитками
жовтого лика. За стілець ткалі правила
грубо окована скриня, видовжена й низька,
вкрита волохатою буйволячою шкурою. Там
зберігалося, мабуть, святкове вбрання Сани,
а може, також шріт і набої для кременівки
Луї-Філіппа. А сама рушниця цього
завзятого мисливця висіла на ремінці на
центральній підпорі, почеплена за величезний жовто-
блідий бивень слона.
Я згадав наше останнє спільне полювання

з Луї-Філіппом і неприязно глянув на кляту
рушницю. Якби тоді кремінь не відмовився
запалити гніт, може, справи пішли б інакше
і я не наколовся б на фатальний шип. Але
невже в цьому винна тільки рушниця?
Відпочивши, я перекинув через плече

гамак і вийшов.

Зараз я лежу в густому затінку двох дерев
манго. Не бачу навіть найменшого клаптика
неба  над головою море листя. Тут і там
серед зелені проглядають жовті, жовтаво-
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рожеві, вохряні плями. Досить простягти
руку, щоб дістати якусь із них. Це плоди 
соковиті й запашні плоди манго. 1 на колір, і
на смак  чудесне сполучення персика, айви
і соковитої білої сливи. Досить простягнути
руку, щоб зірвати персик, айву і соковиту
білу сливу. Але я не можу простягнути руку.
Не хочу поворухнути навіть пальцем руки. Я
перебуваю між двома вічностями 
джунглями й саванами. Мені ще стільки треба
прислухатися до їхньої мови, щоб зрозуміти
їх. ...Яка тиша! Людина може збожеволіти у
такій тиші, може вхопити карабін і
прострелити собі череп... Досить тільки поворухнути
пальцем. Бо карабін має спуск, який треба
натискувати пальцем.

Навряд чи я спав більше години. Коли
розплющив очі, повітря навколо було якесь
червонясте  сонце сідало по той бік саван.
Коли сідає сонце, небо над усім цим

світом лісів, рівнин і боліт  мов склепіння,
зроблене з рубіна. Червонясті відблиски
сяють у глибині склепіння, неначе там у
невидимому горні розжарюється велетенський
шмат блискучої криці. В цей короткий
проміжок між днем і ніччю над землею
розливається начебто море рожевості  якоїсь
збуджуючої рожевості. До надріч і заток
прибігають стада антилоп: куду  з сумними
мордами й нахиленими рогами, як у наших
кіз; гну  дивні створіння з тулубом коня,
розкішними хвостами до землі, вусатими
буйволячими мордами й волячими рогами.
До водопоїв звідусіль простують спраглі
зебри, слони, буйволи. Мавпи верещать і
стрибають в гіллі скоцюрблених від старості
велетенських дерев, вишкіряються, самі не
знаючи до кого, вимахують руками і роблять
ласо з своїх голих хвостів. Пантери
покидають затишні лігва, муркочуть немов
велетенські кицьки й гострять пазурі об шершаву
кору зогнилих пнів. Трохи осторонь, біля
броду, застигнувши на одній нозі на ще
теплому, обкатаному водою камені, стоять
замислені марабу г вони тільки здаються
замисленими, а насправді пильно стежать за
мілководдям поперед себе, щоб завершити
вечерю якоюсь смачненькою рибкою.

І село з гостроверхими хатами, з
мовчазними безлюдними садибами, з глухими
садами  і воно оживає в оцій свіжій
надвечірній рожевості. Галас, який можна почути
У нас тільки на людних ярмарках, клекоче по
дворах, вихлюпується на вулиці, здіймається
до неба. Господарі повернулися з рисових
полів, з ланів проса, з городів. І рис, і просо,
і городина  спільні, належать всьому селу,

кожен одержує свою пайку рису, проса й
городини, Кожен длубається в землі
відповідно до своїх сил і можливостей і кожен має
право вгамувати свій голод, хоча й не всі
однаково ласо. «Краще хай залишиться, аніж
не вистачить,  каже старійшина.  Коли
рис залишається, люди не сумують, а коли

не вистачає  втрачають охоту сміятися». У
тих краях мірилом господарського
добробуту є сміх. Й оскільки селище виділяє кожній
матері ділянку землі, щоб вона засівала її
просом і рисом, обробляла її для себе, то
й діти ситі, й мають охоту сміятися, не
зазіхаючи на пайку батьків  батьківський сміх.

 А ледарі?  якось запитав я в Нуну
Нхвами, старійшини села.  Дармоїди,
пройдисвіти?

Він погладив свою довгу білу бороду,
глянув на мене поблажливо й лагідно
засміявся:

 Людина стає негідником, коли зажиріє,
а ожиріння тіла виникає найчастіше від
неробства. Чи не так? Тому ми піклуємось, щоб
люди не сиділи без діла. Але бувають дні,
коли справді нема чого робити. Тоді ми
посилаємо робітників на ділянки матерів 
допомагати їм. Або з дюжиною там-тамів
вирушаємо в похід  усім селом  на
державні лани: працюємо, аби мати більше їжі
для наших воїнів, більше зерна у державних
засіках. Це весела робота, і ми дуже її
полюбляємо. У державних господарствах є
машини  наші готові півдня бити шлях, аби
тільки подивитися на них. А інколи ходимо
на полювання. Скликаємо молодих
чоловіків, влаштовуємо облаву, а ввечері жінки
смажать м'ясо куду чи бейзи. Якщо мисливці
вполюють небезпечного звіра  запалюємо
великий вогонь на майдані й влаштовуємо
торжества. Юнаки й дівчата танцюють, а
старші палять люльки навколо вогнища й
обмірковують завтрашні справи. Місця для
лінощів немає, як бачиш, зажирілих від
неробства людей рідко стрінеш серед нас.
Але якщо з'явиться нероба, тим більше,
коли ледарство його не від хвороби, а від
вдачі, та й ще намагається приховувати своє
ледарство хитрощами  ми чинимо з

подібною людиною так, як із заміжньою жінкою,
коли довідуємось, що тайкома від свого

чоловіка вона ходить з чужим. Таких жінок ми
виганяємо з села, даючи їм на дорогу лише
торбинку рису. Хай собі йде у міста, на
пристані Нігеру й там шукає собі шматок хліба!
А хитрунові-неробі ми не даємо на дорогу й
рисового зернятка. Женемо його в джунглі
або степ, бо такий людям не потрібен. Якщо
ж він через кілька днів повернеться живий,
він повертається вже очищений. І починає
працювати нарівні з іншими, без хитрощів,
бо на власні очі бачив і на власні вуха чув
закони джунглів і степів. А ми, старі, пере-
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конавшись, що він порозумнішав, забуваємо
те, що було досі: даємо йому місце біля
вогню  курити з нами і їсти святкового
барана нарівні з нами.

Сана товкла на подвір'ї рис, високо й
майстерно підкидаючи макогона дерев'яну
палицю заввишки з неї, заокруглену на кінці.
Скільки разів падала ця палиця в глибоку
дерев'яну ступу з рисом, стільки разів Сана
вигукувала щось, неначе чапля, охоплена
якимсь дивним екстазом. При цьому вона
ритмічно вигинала тіло, поводила плечима,
трусила головою. Такий самий обряд
виконувався у сусідньому дворі, у дворі
навпроти, по всьому селі  всюди лунали ритуальні
вигуки й пісні. Але й Сільвестра, граціозна,
майже двометрова Сільвестра не пасла
задніх  чистячи цибулю й ріжучи огірки
тесаком, придатним більше для забою кабана,
вона перестрибувала з ноги на ногу,
вигинала свій стан і виводила якусь пісню, таку
веселу, що сама реготала. Отакі Сільвестри
були майже у кожному дворі, отже разом з
криками чапель до неба летів фейерверк
тріумфуючих дівочих трелей. До цього хору
прилучалися басовиті голоси чоловіків, які
готували родинні вогнища, мукання волів з
громадського хліву, мекання овець. Щастя
тих людей було примітивним, гріло душу
так, як примітивний вогонь, запалений
увечері на галявині, гріє руки змерзлого мис-
ливця-блукача.
Ми розмовляємо з Луї-Філіппом про

всяку всячину, куримо. Він крадькома тривожно
поглядає на мене, і я знаю, що серце його
крається мукою. Скільки ж днів він ще дає
мені? І невже почуває себе винним за моє
нещастя?

В якийсь мент він зник з двору, і я
підійшов до Сільвестри.

 Дуже ти замиршавів,  сказала вона,
критично оглянувши мене.

 Тільки собак і годувати,  відповів я.
 Ти переможець лева,  усміхнулася

Сільвестра.  Всі переможці гарні.
 Навіть коли охлянуть, наче степові

гієни?

 Завжди гарні,  сказала вона.
 А ти пішла б за мене?

Зуби її блиснули, вона усміхнулась.
 Не гаразд так жартувати,  сказала. 

Переможці так не жартують.
Я сів на місце й закурив сигарету.
Луї-Філіпп швидко повернувся. Поперед

нього поважно виступав Нуну Нхвама, у білій
накидці, суворий і замислений.
Ми привіталися за звичаєм, потім він сів,

схрестивши ноги, на мату, яку принесла йому
Сана, й довго розглядав мене.

 Ми любимо тебе як друга і нашого
брата,  почав старійшина.

Я кивнув головою. Сільвестра дивилася на
мене очима, які неначе промовляли: «Чому
ж не піти за тебе?» Але промовляли це без
натхнення, навіть сумно, і я одвернувся.

 Ти розмовляєш з нами, як друг і брат,
 тихо і рівно вів далі Нуну Нхвама.  fen
з нами наш рис, п'єш з нами молоко від
наших корів, полюєш лева, щоб врятувати від
його пазурів наших волів.

 Нуну Нхвамо,  сказав я,  це зайві
розмови.

Старий зітхнув і замовк. «Ще місяць тому
Сільвестра дивилася на мене інакше, 
пригадав я й усміхнувся.  і не тільки дивилася
інакше, а й удавала, наче нічого не помічає,
коли я клав руку на її стан».

Старий знову зітхнув.
«А втім, чи я справді клав руку їй на стан,

чи тільки думав про щось подібне?»  по-
сумнився я.

 Слід було послухатися мене,  сказав
Нуну Нхвама,  і лікуватися зіллям, яке я
тобі дав. Якби ти був послухався мене, нині
душа твоя прагла б полювання, очі твої
дивилися б у джунглі, а вуста сміялися б
сміхом ситого і безтурботного молодого
чоловіка.

 Хіба ж ти не бачиш, Нуну Нхвамо, що
мені весело і що я сміюся?  сказав я.

 Сильні мужчини сміються і тоді, коли
їм дуже сумно,  лагідно промовив старий
і погладив бороду.  Пам'ятаю, був колись
у нашому роду мисливець на ймення Вай.
Він був на голову вищий за тебе, а з хаті мав
шкуру лева, три леопардові шкури і стільки
антилоп'ячих, скільки може підняти дуже
сильна людина. Тоді ми полювали з луками
і списами, і його мисливські трофеї були
заслуженими трофеями, здобутими
спритністю й силою. Цей чоловік мав багато, йому
таланило, жив ситно. Дві найвродливіші
жінки села були його дружинами. Але він
завжди ходив насуплений, сердитий на когось,
ніколи не посміхався, і якби вдача його не
була великодушною і незлостивою  ми
ставилися б до нього, як до чужинця, до
небажаного зайди. Та ось сталося так, що
леопард відірвав йому правицю  було це під
час великого полювання відірвав майже
до плеча. Коли через місяць бідолаха
вийшов з хати, ми оточили його з жалісливими
обличчями  адже він став калікою. Стоїмо
ми навколо нього, зітхаємо, а він глянув на
нас холодними очима, помовчав, а потім 
цього ніхто з нас не чекав, присягаюся
Магометом і всіма добрими й злими духами
джунглів і степу!  потім він зареготав так
весело, що в нас аж мурашки по тілу
побігли. А він сміявся, і хоч як дивно це було для
нас, сміявся по-справжньому, як і ми самі
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сміємося, коли нам весело. Через місяць
Вай лишився з однією дружиною молодша
покинула його. У нас є такий звичай: коли
чоловік не може  через рани, здобуті на
війні чи на полюванні  прогодувати своїх
близьких, дружини залишають його,
повертаючись  кожна із своїми дітьми  до
своїх, поки той не одужає. Вай, звісно, не міг
думати про одужання, бо відомо, що нові
руки не виростають. Нарешті він залишився
в хаті один, а коли хто живе самотою, він
вдачею стає подібний до слона-самітника;
злий і сварливий.
Але з нашим Ваєм сталося навпаки. Більше

ніхто ніколи не бачив його набурмосеним 
ходив стрункий, наче пальма, сміявся,
жартував, зустрівши кого із своїх давніх товари-
шів-мисливців. І чим більше він слабшав від
недоїдання, тим частіше ми чули, як він
співає і весело підсвистує птахам, які об'їдали
манго у його занедбаній садибі. Щоправда,
коли ми впольовували якусь дичину або
забивали барана, то несли шмат і йому, хоча
це траплялося й не дуже часто. Спочатку він
приймав подарунки, хоч і ніяковів, а потім
відмовився, почав проганяти нас. Казав, що
йому досить плодів манго, що в нього
болить живіт, коли він їсть м'ясо. Ми не вірили,
знали, що він обдурює нас, але не
наполягали. Не хотіли, щоб йому болів
живіт, удавали, що віримо йому, й забирали м'ясо. Так
минув рік. Він зовсім охляв, навіть більше,
ніж ти зараз. Але й далі співав, сміявся й
підсвистував птахам, наче мав у своїй хаті
вродливу дружину, а на столі  смажену
баранячу лопатку.

Сильна людина був той Вай! Якось пішов у
джунглі, зник у зеленій сутіні, і більше ми
його не бачили. Але наче й зараз чую його
голос, хоча відтоді збігло пять разів по
десять років: простує до джунглів і весело
співає, наче на заручини йде. У лівій руці він
тримав спис, а рука всохла, наче бамбукова
палиця його списа! Ребра повипиналися,
хребет  наче сухий корінь. Ми тільки
дивувалися: звідки ота сила духу?
Таким я пам'ятаю Вая, мисливця. Сильні

люди не забуваються, живуть роками у
спогадах.

Якщо нещастя трапиться з людиною у наш
час, це не страшно. Маємо худобу, отже і
м'ясо. А рису й проса  скільки завгодно!
Прогодуємо нещасного, і не буде йому
соромно, що забирає чиюсь пайку, а ми не
відчуваємо зайвого рота. Але в ті роки було
сутужно  витіснили нас твої білі побратими
у найдикіші місця  в джунглі, до левів і
пантер, у степ  до змій, у безводдя, куди
навіть птахи не залітають. Тоді людині й з
двома руками важко було прогодуватися, а
що вже з одною!

Та Вай був сильний і оберігав свою гор¬

дість, адже він, бувало, впольовував лева. А
той, хто вбивав лева, не міг приймати
милостиню. Вай мав суворе обличчя, але серце в
нього було добре. Він не хотів бути тягарем
для нас, бо знав наші злидні. Тому пішов у
джунглі  щоб звільнити нас від турбот про
себе. Так, він був сильний. Тільки найсильні-
ші з сильних вміють сміятися, коли їх спіткає
велике нещастя, таке нещастя, яке

викреслює людину з життя...

Вечоріло. Рожевість чи то зникла, чи то
розчинилась у блакиті коротких сутінок.
Якось враз, наче води Нігеру в пору великих
дощів, усе навколо залила ніч.
Нуну Нхвама випростався, поклав руку

мені на чоло, немовби хотів перевірити, чи
не палить мене вогонь тропічної пропасниці.
Але я знав, що чоло в мене холодне, як
холодні руки, ноги й вуста мої. А цей дотик
старечої руки неначе переніс мене в минуле,
у неживий світ спогадів і тіней. І хтозна-
чому, оця думка знову майнула у моїй
свідомості. Адже може таке статися, що вона
не довершить свою справу до кінця...
Авжеж? Щось у мені бунтувало проти тіней,
бунтувало проти дотику тієї старечої руки,
яка вже пахла землею.

 Дай мені спокій, Нуну Нхвамо, 
сказав я.

 Слід рознуртувати тобі кров, 
замислено сказав Нуну Нхвама. Він наче не чув
моїх слів.  Слід неодмінно рознуртувати
тобі кров,  повторив він.
Тут, між джунглями і саванами, слова

старійшини мають силу закону. Коли Нуну
Нхвама наказав розпалити на майдані
великий й урочистий вогонь, ніхто з туарегів не
заперечив  кожен носив хмиз і дрова, і
робив це сумлінно, бо знав, що на цьому
вогнищі смажитимуться на рожнах смачні й
жирні барани, що Сільвестра та її подруги
розноситимуть у гарбузяних посудинах густе
й міцне пиво.

Бенкет на майдані тривав до глибокої ночі.
Коли баранів було з'їдено, кістки
обсмоктано й пиво випито, Нуну Нхвама покликав
майстрів тамтаму. Шестеро вишикувалися
півколом проти вогню з своїми
конусоподібними інструментами, і старійшина кивнув
головою. Палички вдарили по напнутій
шкурі, ринула злива звуків, закрутився вихор із
звуків, і тоді джунглі, савани, тисячолітній і
божественний Нігер  все це увійшло в нас
і відрізало від світу.
Почалися танці. Ось полювання. Високі й

стрункі чоловіки переслідують лева. Нуну
Нхвама випростався й урочисто вказав на
мене пальцем. Палець його, вимазаний
баранячим лоєм, блищав у світлі вогнища, наче
вищерблене ікло старого звіра. Луї Філіпп

п©
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вдарив кулаком у груди й подав, скільки
сили стало, бойовий клич туарегів. Сотня
горлянок підхопила цей клич, і ніч
застрибала, проколота жовтими зірками, язиками
полум'я, що облизували її лоно. Це була
овація, сердечна, урочиста, вона стосувалася
моєї особи, і я звівся на ноги. В ту мить Нуну
Нхвама забув, що він правовірний
мусульманин  його довге всохле тіло жахливо
звивалося й вигиналося, він вимахував руками,
неначе на нього насідали тисячі привидів,
шепотів якісь заклинання й блискав очима

на мене. Він кликав добрих духів своїх
дідів  благав їх узяти мене під своє
заступництво, знесилити отруту, яка влилася у мої
жили, подарувати мені сто років життя.
І поки він кликав духів дідів своїх дідів,
тамтами таємниче розмовляли з жовтими
зірками над нашими головами, з сусідніми
галактиками, з цілим всесвітом.
Завершилася овація на мою честь,

молитви за моє довголіття  і танці почалися
знову. Але темні й мудрі очі Нуну Нхвами
неначе були незадоволені наслідками «рознурту-
вання» моєї охололої крові. Він гукнув
Сільвестру, нахилився до неї і прошепотів
щось на вухо, а вона в свою чергу із
змовницьким виглядом прошепотіла щось на
вухо музикам.

 Зараз ти побачиш гру проса з вітрами,
 загадково усміхнувся Нуну Нхвама. 

Наші дівчата грають її лише раз на рік 
увечері напередодні свята родючості. Тоді
відбуваються заручини, а весілля -  на початку
сезону дощів. Але щоб тобі повеселішало

на душі, я наказав нашим найвродливішим
дівчатам виконати цей танок спеціально для
тебе.

Тамтами загриміли співучо й заклично. Це
був поклик крові. Вологий південно-західний
вітер, народжений в безмежжі невидиллого
океану, линув до нас. Я слухав тамтами й
відчував живлющий подих вітру. І знову в
моїй голові майнула оця думка, але я не
звернув на неї уваги, бо звик вже до неї. До
вогнища вийшли дев'ятеро дівчат, і вела їх
Сільвестра. Дівчата йшли так, як ходили
рисовим полем під час великої спеки. Але
замість кольорових пов'язок у них на стегнах
були спіднички з страусових пер.

Музики скажено били в свої тамтами,
дівчата закружляли в якомусь неймовірному
вихорі, кожна в своєму, страусові пера
тріпотіли, схожі на маленькі крильця...

Північ минула. Лежу у своїй колисці, але
ще відчуваю на своїх вустах гаряче дихання
Сільвестри, відчуваю вологу прохолоду її
тіла.

Смажені барани, густе пиво, танець проса
з вітрами, і величезні вогнища, які
спалахували тут і там  все це з благословення
старійшини Нуну Нхвами пригасило жовті зірки
й відігнало темряву. Тамтами заволоділи
світом, завернули час на тисячоліття назад.

(Закінчення в наступному номер;)

З болгарської переклав
Любим КОПИЛ ЕМКО
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ГУГО ГУППЕРТ,

австрійський літератор

ВІД РУСТАВЕЛІ Й ШЕВЧЕНКА

ДО НАШИХ ДНІВ

Руставелі, Шевченко, Маяковський, Твардовський
сам тільки перелік цих і багатьох інших імен, що
їх згадує наш співбесідник, свідчить про його
грунтовне знайомство і з класикою народів СРСР, і з
сучасною радянською літературою. Австрійський
літератор Гуго Гупперт  поет-лірик, прозаїк-есеїст,
перекладач  людина різносторонніх творчих
інтересів.
Чільне місце в творчому доробку Г. Гупперта

належить, безперечно, перекладам. З них ми й
починаємо нашу бесіду, і в першу чергу з перекладів
із Шевченка.

 Великий український поет полонив мене
давно,  розповідає Г. Гупперт,  ще в далекі
тридцяті роки, коли я, політичний емігрант-антифашист, ко-
ристався з братньої гостинності Радянської країни.
Народність творчості Шевченка, її милозвучність і
глибина захопили й назавжди покорили мене. І
сьогодні я можу знову підтвердити, що великий Кобзар
відіграв виняткову роль у моїй власній поетичній
біографії.
Наш співрозмовник згадує, як у групи німецьких

поетів-антифашистів, що жили тоді в Москві,
народилася думка перекласти й видати «Кобзар»
німецькою мовою. За цю серйозну й нелегку справу з
ентузіазмом узялися Еріх Вайнерт, Альфред Курелла
та інші німецькі письменники. Разом з ними
працював і Гуго Гупперт.

 Я дуже зрадів, коли мені доручили, поряд з
іншими поезіями, перекласти «Єретика»,  каже
він. . Цей прекрасний твір Шевченкового генія був
особливо співзвучний моїм настроям, і робота над
перекладом дала мені справжню насолоду.
Перед війною повний двотомний «Кобзар»

німецькою мовою, який готували в київському «Нацменви-
даві», вийти не встиг. Після війни Альфредові Курел-

лі по випадково вцілілих гранках і чернетках
пощастило відновити весь переклад. Двотомний «Кобзар»
побачив світ у Німецькій Демократичній Республіці.

 Я пишаюся з того, що вніс свій скромний
внесок у цю велику працю,  схвильовано каже
австрійський літератор.
Справою свого життя Гупперт-перекладач

справедливо вважає переклад п ятитомного зібрання
творів Маяковського. Кожному томові передує Гуп-
пертова вступна стаття, до всіх п яти книжок подані
його коментарі й примітки.

 В прогресивних літературних колах Заходу, 
зауважує наш гість,  давно вже визнано: без
Маяковського немає поезії, його твори  це компас,
орієнтир.
П ятитомник видатного радянського поета в

перекладі Г. Гупперта одночасно вийшов друком у
НДР і ФРН. Вихід творів Маяковського став
помітною літературною подією в культурному житті обох
німецьких держав.
Ми вже згадували, що творчі інтереси нашого

співрозмовника надзвичайно широкі,  від
Шевченка й Руставелі до сучасних радянських поетів. Його
перу належить перший в німецькій літературі
переклад «Витязя в тигровій шкурі». Ця безсмертна
поема вийшла в НДР у 1955 році. А зовсім недавно,
коли Г. Гупперт був на Руставелівських торжествах
у Тбілісі, на його адресу надійшли з Берліна гранки
перекладеної ним поеми О. Твардовського «Василь
Тьоркін».
Ми просимо нашого гостя розповісти також про

його власні поетичні й прозаїчні твори. Він автор
кількох збірок поезій, літературних есе, новел.
Найбільшим успіхом у читачів користується його
книжка новел про Італію «Монети в криниці».

 Це мої спостереження, враження, роздуми про
сучасну Італію, яку я відвідував багато разів, 
розповідає автор.  Книжка витримала два видання,
уряд НДР присудив мені за неї премію імені
Генріха Гейне. Зараз я працюю над книжкою нарисів
про сучасну Францію. Чому австрійський
письменник друкується в НДР частіше ніж у себе на
батьківщині?
Відповідаючи на це запитання, Г. Гупперт пояснює,

що в Австрії дуже обмежена видавнича база.
 На наше щастя,  каже австрійський гість, 

поряд з Австрією розташована НДР, де читають,
люблять і цінують літературні твори, насичені
передовими ідеями сучасності. Писати для такого
читача  справа почесна і відповідальна.

я



Володимир Д Я Г І Л Є В

фото автора

В Бенаресі (фото вгорі).

Храм на священному Гангу.
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IJBL ндія! Країна чудес, йогів,
заклинателів змій,
безмірно прекрасних

пам'яток старовини, екзотичної
природи, щирих і чулих людей.

Яка ж вона справді, Індія? Різна.
Надзвичайно різна,  контрасти на
кожному кроці.
Перший, хто привернув нашу

увагу ще на аеродромі в Делі, був
смаглявий хлопчисько років
десяти. Він пильно, не відриваючись,
дивився на нас, а ми  на нього.

Хлопчик був дуже вродливий: на
шоколадному личку великі карі
очі. Його можна було б прийняти
за граціозну статуетку, якби не
ці блискучі цікаві оченята. Хтось
здогадався й покликав його,
простягнувши якийсь значок. Хлопчик
спокійно підійшов, узяв
подарунок і, з гідністю вклонившись,

В мусульманському кварталі
індійської столиці.

промовив: «Русо карашо». Він
сказав це так просто і щиро, так
сердечно посміхнувся при цьому, що
всім нам враз стало тепло в
незнайомій чужій країні.
Автобус мчав нас зеленими

вулицями повз білі будиночки.
Назустріч неслися моторолери й
велосипеди дивовижної конструкції:
з причепними візками і
будочками для пасажирів. Це вело- і
моторикші. Ще одна дивина 

Слон на ринку в Делі.

1 ХАЛУПИ
Г



Три покоління.

вулиця не має тротуарів.
Англійські колонізатори свого часу
вирішили так: якщо ти поважана
(читай  багата) людина, то
їздитимеш по бруківці, якщо ж ні 
нема чого про тебе й дбати, ходи
собі, як худоба, ніхто не спору¬

джуватиме окремих доріг для
корів.
До речі, про священних корів.

Ми чули про них і дещо читали, а
тут вдалося побачити на власні очі.
Вони ситі (на відміну від багатьох
людей), брудні й надззичайно ле¬

дачі. Ходять корови поволі,
лягають, як правило, посеред дороги
й нізащо не хочуть підводитися.
Взагалі вони відзначаються несвя-
щенною нахабністю. В Бенаресі, в
Золотому храмі, якось трапилося
таке: ми ввійшли туди, за
традицією роззувшись. Всередині було
досить людно. І раптом усі
почали розступатися. Виявляється,
ввійшла священна корова. Ця
худобина повелася дуже нескромно,
огледіла всіх тьмяними очима й
вийшла на свіже повітря. А люди
залишилися в храмі.
Особливість Індії 

різноманітність релігій. Тут сповідують
індуїзм, буддизм, мусульманство,
християнство, збереглися й первісні
вірування тощо. Різноманітність
віросповідань та ще релігійний
фанатизм з успіхом використовували
колонізатори, нацьковуючи
індусів на мусульман, відволікаючи тим
самим народ від класової й
національно-визвольної боротьби. Ще
й досі коли-не-коли оживає давня
ворожнеча  наслідок проклятої
колоніальної спадщини. Щоб
стало зрозуміліше, наскільки сильний
ще в країні релігійний фанатизм,
розповімо про молебень на березі
священного Гангу.
Ми виїхали вдосвіта, щоб завго-

дя прибути на місце. Надворі
холоднувато. Ледь розвидняється.
Проминаємо візочки рикш.
Пасажирів ще нема, і рикші
розважаються, брязкаючи дзвіночками,
щоб розвіяти сон. А в
торговельних рядах Бенареса вже готуються
до приходу покупців. Тут-таки
бродять ситі, зледачілі корови.
З обох боків дороги

піднімаються заспані люди. Вони тут, на
бруківці, провели ніч. Це прочани,
багато хто з них прийшов за сотні,
навіть тисячі кілометрів, щоб

Звичайне вуличне видовище  бій мангуста з коброю.



Вони хочуть фотографуватися?

освятитися в священному Гангу
або померти біля його вод. Люди
встають, дбайливо перемотують на
собі ганчір я, що ледь прикриває
їхні тіла, й поспішають до ріки. Чим
ближче Ганг, тим густіший натовп.
Далі їхати неможливо. Ми
виходимо з машини й одразу
потрапляємо в стовпище жебраків. Вони
сидять по обидва боки вузенької
стежки й простягають до нас
висохлі, кістляві руки: «Бакшиш!
Бакшиш!». Хапають нас за поли

піджаків, за ноги: «Бакшиш!
Бакшиш!» Серед них багато калік,
сліпих і прокажених, але не
менше й здорових на вигляд людей.
Ці найбільш галасливі й настирливі.
Біля води суцільна людська

стіна. Ми з великими труднощами
продираємося вперед. Жебраки
залишилися позаду, тут лише ті,
хто бажає освятитися. На широких
площадках сходів, як велетенські

гриби, шикуються парасолі. Під
ними розмістилися
священнослужителі й цирульники. Кожний
зайнятий своїм ділом: священики

відпускають гріхи, кроплять
віруючих водою, щойно зачерпнутою
з Гангу; цирульники стрижуть і
голять усіх підряд  молодих,
старих, здорових, хворих. Тут панує
тиша, чутно лише шкрябання
бритв, клацання ножиць та глухе
бурмотіння священиків.
Самої річки, власне, й не видно,

замість неї  місиво людських

тіл. Старезні баби й сивобороді
діди, молодиці й діти,  усі з
блаженним виглядом миються,

пірнають, п ють брудну воду.
Молоденька мати намагається напоїти
немовля, що заходиться криком.

Воно пручається, верещить, а вона
ллє і ллє в роззявлений ротик

«священну» воду. Висохлий од

старості дід поволі, пригорщами,
набирає воду і ллє її на себе, 
мабуть довгі роки мріяв він про ці
хвилини. Багато хто набирає воду
в мідні посудини, це для тих, хто
не зміг прийти сюди сам.
Якимось чудом ми опинилися в

джонці і відчалили од берега.
Перед нами відкрилася чудова в
своїй красі панорама міста. Над
самим берегом нависли старовинні
будівлі: храми, каплиці, палаци.
Навіть не віриться, що все це
створене руками тих,, хто зараз
борсається в молитовному екстазі в

каламутній воді. Пливемо річкою
вниз за течією. Поряд з джонкою
грає риба, нею аж кишить Ганг,
але ловити не можна  вона

священна. Нашу увагу привертає
група людей, що оточила стіс дров,
з-під деревин стирчать босі ноги.
«Хтось помер,  пояснює гід, 
зараз відбудеться спалення».
Враз настала мертва тиша.

Тисячі прочан підвелися й,
повернувшись на схід, завмерли в чеканні.
Наш гід теж випростався й підніс
пальця до вуст. І от виринуло сон¬

це, перші промені його залили
весь берег. Одразу ж у храмах
закалатали в мідні тарілки,
залунали й понеслись над містом
удари гонга й мелодійна пісня.
Віруючі забурмотіли молитви  люди
поклонялися сонцю...

А ввечері ми зустрілися з
інтелігенцією Бенареса  вченими,
письменниками, викладачами.

Мова йшла про літературу, про Ра-
біндраната Тагора й Льва
Толстого. Наш співбесідник, секретар
місцевого відділення радянсько-
індійського інституту культурних
зв язків професор С. Сінг говорив
про вплив російської літератури на
літератури всіх народів Індії. Яка
далека наша розмова від того, що
ми бачили вранці! Начебто там,
біля Гангу, був інший світ, інша
країна! Та ось у кімнату з вулиці
долинув звук дзвіночків,
нагадуючи, що ми все ж в Індії...

Інше зло, що залишилося після
англійського панування, 
кастова й мовна відокремленість. Зараз
офіційною державною мовою
Індії є хінді, але в країні існує ще
чотирнадцять інших мов, і кожна
з них претендує на офіційне
визнання. Поки що доводиться
миритися з таким становищем.
Спільною мовою, як і раніше, є
англійська. Замисліться над цим!
Величезна країна з чотирьохсотміль-
йонним населенням, змушена вда-
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роки потрапив до в язниці. Після
звільнення продовжував роботу в
підпіллі. З 1951 року приєднався
до руху прихильників миру і за»
раз є його активним учасником.
Ми зустріли Чандра ще раз, серед
учасників Всеіндійського конгресу
прихильників миру,  такого ж
скромного, з теплою соромливою
посмішкою. На конгресі були

представлені найрізноманітніші

верстви сьогоднішнього

індійського суспільства: тут були і
бізнесмен із Калькутти, і буддійський
чернець, і брамін з Бомбея, і
вчений з Бенареса, але Ромеш
Чандра і його товариші складали ядро
цього все зростаючого руху.

Країна контрастів! Щедра

природа й голодні люди, прекрасні
палаци, храми й халупи
знедолених, танці, веселощі й юрба
жебраків, прокажені на вулицях і нова
хірургічна клініка професора
Сона, примітивні майстерні й сучасні
заводи.

Нужденний робітник-шляховик.

ватися для спілкування своїх чис-
сленних народностей до чужої,
іноземної мови! Але ж і
англійською мовою говорять лиш ті, хто
мав змогу вивчати її в школі, 
тобто незначна кількість
населення. Інших, більш як дев яносто
п ять процентів всієї людності
Індії,  роз єднують мовні
бар єри, які є величезним злом і
серйозною перешкодою для
розвитку країни.
Уряд Індії шукає зараз засобів,

що допоможуть зруйнувати ці
бар'єри. Засновано Академію
літератури імені Р. Тагора, яка
провадить значну роботу по
об єднанню народів Індії. Кожний твір,
написаний однією з п ятнадцяти мов
країни, якщо він заслуговує на
увагу, перекладають на всі інші
мови. Ця робота ведеться вже
давно, і має широкі, далекосяжні
перспективи. Але поки що,
повторюю, об єднуючою мовою
залишається англійська. Наріть одна з
газет компартії «Нью ейдж»
(«Новий вік») видається цією мовою.
Її тираж  8 9 тисяч
екземплярів. Ми познайомилися з одним із
працівників редакції, до речі, їх
там всього три. У товариша Роме-
ша Чандра великі стомлені очі й
привітна соромлива посмішка. Ще
студентом у 1939 році вступив він

до лаз комуністичної партії. З
1946 року почав працювати в
комуністичній пресі й через два

Біля мінарета Кутб Мінар у Делі
студент у білому надзвичайно
ввічливо пояснює туристам історію
цього храму. На грудях у нього
такий самий значок, як той, що
нам подарували в Бенаресі: на
блакитному тлі мускуляста фігура
індуса, що розбиває киркою
кайдани колоніалізму. Постать дуже
пластична, вона сповнена силою і
жагою розірвати ненависне ярмо.

«Русо карашо»,  довідавшись
звідки ми, говорить студент із
значком. Ми згадуємо хлопчика в
аеропорту, першого, хто привітав
нас у цій країні, численні зустрічі,
що викликали в нас захоплення,
цікавість і співчуття, дивимось на
значок і відповідаємо: «Хинди
хорошо!»

А це вже зовсім чуже для Індії  ультрамодерна скульптура біля будинку
Академії літератури.
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€вг. БРАНДИС

Марко Вовчок
і Джеймс ГрінвудСеред численних

перекладів Марка Вовчка на
особливу увагу заслуговують її
переклади з Джеймса
Грінвуда, англійського реаліста
другої половини XIX ст.,
близького за напрямком до
школи Діккенса.
Неймовірно поталанило в

нашій країні його
соціально-викривальній повісті
«Справжня історія
маленького обідранця», що вперше
побачила світ сто років тому
 1866 року. Цю книжку про

гірке дитинство й злигодні
маленького лондонського

бродяги зустріли в Росії з
великим інтересом. Крім
повного перекладу Марка
Вовчка, який перевидавався
кілька разів, до революції
набули широкого
розповсюдження скорочені переклади
й переробки «Маленького
обідранця» для дітей та
юнацтва, а в радянську добу
повість Грінвуда витримала
багато видань у перекладі
Т. Богданович і К.
Чуковского.

Нещодавно К. Чуковский
підготував до друку новий
переказ цього класичного

твору дитячої літератури.
Загалом «Маленький

обідранець» видавався в нашій
країні (російською і мовами
народів СРСР) мінімум
п ятдесят разів.

Я з дитинства запам ятав
цю чудову книгу й тому на
пропозицію видавництва

«Дитяча література» охоче
погодився написати до неї
передмову. Але про самого
Грінвуда я знав тоді не
більше, ніж усі читачі  те,
що це англійський автор
другої половини XIX ст.

Робота почалася з
розшуків біографічних відомостей.
Та, на превеликий мій
подив, виявилось, що ім я
Джеймса Грінвуда забуте в
Англії так само грунтовно,
як і його «Маленький
обідранець», котрий, до речі,
виходив в Англії всього-на-.
всього двічі (друге й
останнє видання  1884 р.) і для
дітей взагалі не видавався.
Про Грінвуда не

написано жодної статті, про нього
нема ні одної згадки навіть
у найдокладніших
довідниках та біографічних
словниках. Імені Грінвуда немає і
в Британській Енциклопедії,
котру англійці вважають
найбільш об єктивною і чи
не найкращою
енциклопедією в світі.
Пошуки відомостей про

Грінвуда забрали багато
часу й ні до чого не привели.

Коли б я не знав, що він
автор знаменитого

«Маленького обідранця», то міг би
повірити словникам і
довідникам, що такого письменника

взагалі не існувало.
Одначе бібліографічні

довідники англійської преси
свідчать про інше: Джеймс
Грінвуд видавав свої
книжки впродовж чотирьох з
лишком десятиліть. З кінця
50-х рр. XIX і до початку XX
століть він видав близько
сорока книжок.

Відклавши дальші

пошуки біографічних відомостей,
я вирішив спершу
детальніше ознайомитися з

творчістю Грінвуда, а також з
російськими перекладами його
творів.

Грінвуд писав на різні
теми і в різних жанрах.
Окремо можна згрупувати його
гумористичні повісті з
морського життя й

пригодницькі романи для юнацтва.
Одна з його книжок 

«Пригоди Робіна Девіджера,. що
сімнадцять років і чотири
місяці пробув у полоні в
даяків на острові Борнео»
(1869)  написана в
кращих традиціях англійського
авантюрного роману і бага-
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то в чому нагадує «Пригоди
Робінзона Крузо». Герої
таких творів зазнають
корабельної аварії,
поневіряються в пустелях і джунглях,
страждають у полоні в
тубільців, полюють разом з
ними на хижих звірів і після
багатьох лихих пригод
щасливо повертаються на

батьківщину. Природу тропічних
країн, побут і звичаї
аборигенів Грінвуд змальовує так
яскраво й детально,
немовби сам був моряком і
мандрівником.
Другу групу його книг

складають оповідання й
повісті про тварин. Про те, як
добре він знав повадки
диких звірів, умів точно й
влучно передавати свої
спостереження, видно з цікавої
повісті «Пригоди семи
лісових чотириногих, розказані
ними самими» (1865).
Та до найвизначніших

творів Грінвуда належать
його численні нариси,
оповідання, повісті й романи
про безрадісне існування
мешканців лондонських
трущоб  жебраків, бродяг,
безробітних, дрібних
ремісників, фабричних робітниць,
безпритульних дітей. Не
замовчуючи найстрашніших
подробиць і не
пом якшуючи фарб, автор веде за
собою читачів у нічліжні
доми, в парафіяльні лікарні,
в кубла злодіїв, тюрми,
богадільні і т. д.
Саме ці книги, в яких

письменник оголяє болячки

капіталістичного міста,

свідчать про те, що Грінвуд
добре знав життя
простолюду й глибоко співчував його
стражданням та горю. Все
це й дозволяє зарахувати
його до групи письменників-
реалістів діккенсівської
школи, що кинули виклик

показному міщанському
благополуччю вікторіанської
Англії.

З-поміж

соціально-викривальних творів Грінвуда
вирізняється серія нарисів
«Сім екскурсій по Лондону»
(1869), відома в російському
перекладі під назвою «Сім

болячок Лондона».
Найстрашнішими соціальними
лихами письменник вважає

дитячу безпритульність,
злидні, бродяжництво,
алкоголізм, проституцію і
неминуче пов язані з цими
«болячками» кримінальні
злочини.

Змальовуючи стан речей
різко й без прикрас,
Грінвуд усе ж вважає, що
багато з цих лих можна

ліквідувати, якщо уряд
по-справжньому зацікавиться
соціальними проблемами і
вживе належних заходів. Та це
був голос волаючого в
пустелі! Тільки через багато
років, коли в Англії, як і в
інших капіталістичних

країнах, трудящі добилися
деякого підвищення

економічного рівня життя, дитяча
смертність, безпритульність
і бродяжництво перестали
бути масовим явищем. Що
ж до корінних
суперечностей капіталістичного ладу,
то вони щезнуть разом з
самим капіталізмом, і жодні

часткові реформи, на які
покладав надії письменник,
тут, звісно, не зарадять.
Лондонські нариси тісно

пов язані з темою

«Маленького обідранця», кращою з
усіх книг Грінвуда, і багато
в чому її доповнюють.
«Я точно не знаю, звідки

взято ці відомості,  пише
він у нарисі «Безпритульні
діти»,  але нині визнано як
факт, що в межах великого,
квітучого Лондона
блукають щодень, і влітку, і
взимку, до ста тисяч хлопчиків і
дівчаток  без нагляду, їжі
й одежі. Чудові кандидати
для Портланда й заслання!»
Грінвуд в «Маленькому

обідранці» переконливо
показує, як злидні й
бродяжництво штовхають підлітків
на кримінальні злочини.
Природжена чесність і

порядність безперервно
борються в маленькому Джімі з
впливом жахливих умов, у
яких йому доводиться жити.
Зрештою він стає па
слизький шлях і починає

займатися злодійством.

Та чи винен у цьому
тільки сам Джім? Всім ходом

оповіді автор доводить, що
винен не тільки він.

Страшна бідність батька,
нескінченні сварки в родині,
завжди п яна мачуха, яка б є
Джіма,  все це змушує
його втекти з дому і стати
бродягою. Правдивість історії
маленького обідранця
підтверджують також інші
спостереження Грінвуда в тому
ж нарисі про безпритульних
дітей.

«По Лондону,  пише
він,  тиняються два типи
безпритульних: «ті, що
мають дах над головою» і
«бездомні». Між ними така
ж різниця, як між дворовим
собакою і собакою

вуличним, котрий не знає іншої

буди, крім якої-небудь
труби».

Безпритульний Джім
опинився в точнісінько такому
становищі: то він ночує з
двома товаришами в
катакомбах, то в фургоні
перевізника, а іноді й на сирій
землі. Вдень він орудує на
Ковентгарденському
ринку, крадучи, що потрапить
під руку, або збираючи
покидьки.

«Прожиток складається
головним чином з покидьків,
 оповідає далі Грінвуд в
своєму нарисі.  Можна
подумати, що будь-яка
гнилятина втрачає для них свої
отруйні властивості й
набуває якостей здорової їжі».

Тисячі безпритульних
дітей умирали, не
витримавши такого жахливого

життя, але їхня кількість у
Лондоні не зменшувалася. На
зміну померлим злидні
викидали на вулицю нові
юрми маленьких бродяг.

«Якби сьогодні вранці, 
з гіркотою зауважує
Грінвуд,  смерть скосила всіх
до одного цих брудних
обідранців, що шукають собі
поживу серед куп гнилятини
на ринку, то назавтра ринок
був би так само заповнений
ними, як і завжди».
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В автобіографічній повісті
«В людях» М. Горький
згадує, яке страшне враження
справила на нього 
підлітка  «Справжня історія
маленького обідранця»,
котру він прочитав у перекладі
М. Вовчка. В трагічній долі
лондонського

безпритульного О. Пешков, що на
кожному кроці стикався з
брудом і паскудством старого
світу, побачив багато
спільного із своїм життям.

Горький оповідає, як
одна знайома жінка, котра
працювала закройщицею в
швацькій майстерні, давала
йому читати цікаві книги,
що несподівано відкрили
перед ним великий і широкий
світ.

«За кілька днів вона

дала мені Грінвудову
«Справжню історію маленького
обідранця»; заголовок книги
трохи вколов мене, але
перша ж сторінка викликала в
душі усмішку захоплення,
і з цією усмішкою я і читав
усю книгу до кінця,
перечитуючи деякі сторінки двічі,
а то й тричі.
Так ось як тяжко навіть

лг кордоном живуть іноді
хлопчики! Ну, мені не так
уже й погано, значить,
можна не журитися!
Багато бадьорості

подарував мені Грінвуд...»
Горький збагнув головне.
Хоч яка сумна ця книжка,
вона не залишає гнітючого

враження. Авторові
притаманне дорогоцінне почуття
гумору  одна з кращих рис
англійського

національного характеру і, власне,
англійської літератури.
Навіть у найтяжчі

хвилини Джім не журиться і не
втрачає мужності. Його
життєрадісна, товариська
вдача й доброзичливе
ставлення до людей

допомагають йому знайти вірних
друзів і товаришів, котрі не раз
рятують хлопчика із
скрутного становища. Він
переживає багато всіляких
пригод, але читач не перестає
вірити, що маленький обід¬

ранець подолає всі злигодні
й зуміє перемогти в
життєвій боротьбі.

В Ленінграді, в Публічній
бібліотеці імені М. Є. Сал-
тикова-Щедріна є величезна
картотека  «Світова
література в російських
перекладах і критиці». Крім
того, в рукописному відділі
Інституту російської
літератури АН СРСР зберігається
цінна картотека Бахтіна.
Названа вона ім ям

збирача, котрий протягом усього
свого довгого життя
поповнював на дозвіллі
дивовижну бібліографічну
колекцію  дрібним,
нерозбірливим почерком виписував на
клаптиках паперу вихідні
дані російських
перекладних видань, книг і
статей про іноземних
письменників, а потім
розкладав виписки за

алфавітом літератур та авторів.
Років за шістдесят такої

копіткої праці в Миколи
Бахтіна зібралось кілька
десятків тек з незліченною
кількістю записів. Цю

людину, що весь свій вільний
час проводила в
бібліотеках, багато хто мав за
дивака. І тільки нині, після
його смерті, коли зібрані
ним матеріали стали
приступні для дослідження,
кожен може упевнитися, яку
він зробив корисну справу!

Знайомство з обома

картотеками показало, що в
60 70-их роках минулого
століття Грінвуд був у Росії
досить популярний, його
романи, оповідання і нариси
друкувались у газетах та
часописах і виходили
окремими виданнями. Згодом,
для нових поколінь читачів,

він став автором однієї
книги  «Маленького

обідранця».

І найцікавіше, що вдалося

з ясувати,  популярність
Грінвуда в Росії була
пов язана з іменем Марка
Вовчка, його першої
перекладачки, яка невтомно пропагува¬

ла талановитого

письменника.

При цьому вона
перекладала не тільки Грінвуда, а
й близьких йому за духом
англійських літераторів 
Огастеса Мег ю та
Джорджа Саля.

Правдолюбність і
викривальний пафос, як самого
Грінвуда, так і його
літературних соратників, жваво
перегукувалися з настроями
російських письменників
демократичного табору. Ось
чому Некрасов і Салтиков-
Щедрін так охоче друкували
їх у «Вітчизняних
записках».

1868 року Марко Вовчок
опублікувала на сторінках
цього часопису в своєму

перекладі «Справжню історію
маленького обідранця» і
роман Мег ю «Блумберійська
красуня», 1869 року 
кілька нарисів із книги Д. Саля
«Газове світло і денне
світло» і Д. Грінвуда «Сім
болячок Лондона», 1870
року  роман Мег ю
«Мощене золотом». Крім того,
твори Грінвуда Марко Вовчок
постійно друкувала в
прогресивному часописі
«Переклади кращих іноземних
письменників», ІЦО виходив
за її редакцією в
«Російській газеті» (роман «Скарб
Гумфрі Діота») та в інших
періодичних виданнях.

Високоосвічена жінка

свого часу, Марко Вовчок
перебувала в центрі
загальноєвропейського
літературного руху і через своїх
зарубіжних друзів діставала
інформацію про всі варті
уваги новинки іноземної
літератури. За десять з
лишком років активної
перекладацької діяльності (1867
1877) вона переклала цілу
бібліотеку книг
прогресивних іноземних
письменників.

Ми не знаємо, чи була
вона особисто знайома з

Джеймсом Грінвудом та
його побратимами по перу
О. Мег ю й Дж. Салем; не
відомо також, хто саме
звернув її увагу на книги цих
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трьох письменників 
Герцен, з яким вона

зустрічалася в Парижі в
шістдесятих роках, чи її близький
друг, видавець Етцель, що
видав одну з книжок Грін-
вуда у французькому
перекладі. Але постійність, з
якою вона поверталася, до
викривальних творів Грінву-
да, Мег ю і Саля, свідчить
про певну політичну
тенденцію, що збігалася з
програмними засадами
«Вітчизняних записок» і з

демократичною спрямованістю її
власної творчості.
В літературній спадщині

Марка Вовчка, за винятком
її паризьких нарисів
«Уривки листів із Парижа»,
майже немає публіцистичних
праць. Тим цікавіша серія її
непідпнсаних нарисів
«Похмурі картини», що в
чотирьох номерах «Вітчизняних
записок» займають близько

сотні густих сторінок (1868,
№11; 1869, №№ 1, 2, 5).
Авторство Марка Вовчка

мені вдалося встановити

шляхом простого
порівняння.

25 грудня 1898 року в
газеті «Саратовський
щоденник» було надруковане
святкове оповідання «На різд-
во», що являло собою
сатиру па лицемірство і
святенництво англійських буржуа,
які дозволяли собі виявляти
благодушність і співчуття до
близьких, тільки раз на рік
на свят-вечір. Прочитавши
це оповідання, котре О. К.
Дорошкевич включив до
бібліографії Марка Вовчка як
її оригінальний твір, я
згадав, що подібний сюжет
надибав на сторінках
«Вітчизняних записок». Під час
перевірки виявилося, що текст
оповідання «На різдво»
збігається з нарисом Грінвуда
«Різдвяні свята лондонця».
Під таким заголовком
уривок із його книги

«Несентиментальна подорож»

надруковано в останньому розділі
«Похмурих картин»
(«Вітчизняні записки», 1869, №5).
Цей збіг дозволив зробити
висновок, що автором «По¬

хмурих картин» і була
Марко Вовчок.
Знайдено й інші докази.

Характеристика творчості
трьох англійських
письменників чергується в
«Похмурих картинах» з перекладом
уривків або цілих розділів
з їхніх творів. Деякі з цих
творів Марко Вовчок
надрукувала згодом повністю
(наприклад роман «Мощене
золотом»).
Крім того, згадку про

«Похмурі картини» вдалося
потім знайти і в матеріалах
літературного архіву Марка
Вовчка (список перекладних
праць письменниці,
складений її сином Б. О.
Маркевичем).
Нариси починаються з

загальної оцінки
викривальних творів Грінвуда, Мег ю
і Саля й пояснення причин
зневажливого ставлення до

них англійської

«доброзвичайної публіки». Марко
Вовчок цілком поділяє
прагнення цих авторів оголювати
всі болячки й темні сторони
життя, вбачаючи в цьому
головну цінність новітньої
школи англійських

реалістів. її нотатки витримані в
дусі бойової революційної
публіцистики 60-х років.

«Так, ці. твори, 
читаємо в статті,  справді не
мають здатності заспокоювати
читача чи навіювати йому
солодко-м який або
безтурботно-веселий настрій, і хоч
вони сповнені гумору, але,
дочитавши їх, читач відчує
якийсь тяжкий гніт, і багато
так званих «світлих сторін»
та «прогресивних перемог»
постануть перед ним у
темному світлі».
На думку Марка Вовчка,

Грінвуд, Мег ю й Саль
належать до особливого
гатунку письменників, котрі не
бажають приховувати
сувору правду й звертаються не
до почуттів, а до розуму.
«Стан благонамірених

читачів дуже великий,
робить висновок Марко
Вовчок у першому розділі
«Похмурих картин», вони
вельми галасливі, одначе, попри

всю свою численність і
галасливість, вони не годні
заглушити меншість людей
іншого гарту, тих людей, які
не бояться подивитися
просто в вічі існуючому злу, не
втікають, уздрівши
суспільні болячки. Ці здорові, сві-
-жі, міцні люди зразу
впізнають у вищезгаданих
авторах чесних діячів і
зустрінуть їх з пошаною та,
співчуттям».
Далі йдуть уривки з

книги Д. Саля «Газове світло і

денне світло» й роману
О. Мег ю «Мощене

золотом». Уривки чергуються з
авторським коментарем,
котрий і визначає вагу цієї
публіцистичної праці Марка
Вовчка.
«Похмурі картини»

завершуються нарисами з двох
книг Джеймса Грінвуда
«Сіра дійсність» і
«Несентиментальна подорож».

«Грінвуд  людина
зовсім не сентиментальна,
пояснює Марко Вовчок,
коментуючи згадане оповідання
«Різдвяні свята лондонця».
 Він бере питання найде-

лікатніших властивостей і
грубо повертає їх на всі
боки і постукує по них з
незворушною жорстокістю.
Наприклад, різдвяне свято,
про яке з такою любов ю і
зворушливою вдячністю
писали інші талановиті
англійські автори, наводить

ц, Грінвуда на інші розду.-
ми  зовсім не зворушливі».
В нарисах Грінвуда

багато уваги присвячено
становищу незаможних жінок 
швачок, які сліпнуть, лад
шитвом у темних підвалах,
повій, що юрмляться
вечорами на площах і/ панелях...
Ці оповідання й нариси

не дають можливості
натягти який-небудь рожевий
серпанок на «сіру дійсність»,
вони навівають на читача

скептицизм, здоровий
сумнів, котрий, як пише Марко
Вовчок, є початком
премудрості,
«Струмінь цього сумніву

освіжаючий, бо він змиває
з оточуючого нас світу фаль¬
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шиві барви й дає нам
можливість називати речі їхніми
іменами, не помиляючись
щодо їхніх справжніх
якостей. Цей струмінь
поступово проникає і в літературу,
являючи собою
найсуттєвішу позитивну якість кращих
її діячів.
Одним із головних

представників цього здорового
напрямку в Англії можна,
без сумніву, назвати Грін-
вуда».
Так закінчується серія

публіцистичних статей
Марка Вовчка «Похмурі
картини», які познайомили
російських читачів з новинками
англійської реалістичної
літератури 60-х років. При
цьому, як і всі революційні
просвітителі того часу,
письменниця змушена була
висловлювати свої передові
погляди зашифрованою,
езопівською мовою.

Цей нарис був би
неповний, якби ми нічого не
сказали про самого Грінвуда.
Коли всі спроби знайти

біографічні відомості про
нього скінчилися невдало,
залишалося одне з двох: або
зовсім припинити пошуки,
або почати все з початку.
Для очистки сумління я

вирішив ще раз зазирнути
до Британської
Енциклопедії. Грінвуд  прізвище
досить поширене. Багато
всіляких Грінвудів уславило
себе на своїй батьківщині.
Тільки немає серед них
жодного Джеймса! А що, як
уважніше перечитати
біографії тих Грінвудів, що
жили в XIX ст.? А раптом
знайдеться якась зачіпка,
якийсь непрямий доказ, що
може навести на слід?
Уявіть собі, так воно

й сталося! У великій статті
про життя й діяльність Фре-
деріка Грінвуда, редактора
впливової лондонської
газети «Всяка всячина» («Пелл-
Мелл Газетт»), згадуються
його близькі кревні г серед
них  менший брат Джеймс*
журналіст.

Схоже на те, що це і є
автор «Маленького
обідранця». В кожнім разі, тепер
треба "спробувати
пошукати літературу про Фредері-
ка Грінвуда. Якщо він був
братом «нашого» Джеймса,
то мета вже близька.

Далі все пішло легко й

гладко. В Москві, в
Бібліотеці ім. Леніна знайшлося
дослідження англійського

вченого Робертсона Скотта
«Історія «Пелл-Мелл Га-
зетт».

Ця книга справдила наші
сподівання.

Джеймс Грінвуд справді
був рідний брат Фредеріка
Грінвуда. Розповідаючи про
родину й оточення
редактора солідної лондонської
газети, в якій, до речі,
співробітничав Фрідріх Енгельс,
автор монографії викладає
на трьох сторінках добуті з
величезними труднощами
біографічні відомості про
забутого в себе на
батьківщині, популярного колись
письменника.

Джеймс Грінвуд
народився в 1833 році в родині
дрібного службовця.
Батькам нелегко було
прогодувати дванадцятеро дітей.
Виросли вони в злиднях і
розійшлися хто куди. Троє
братів  Фредерік, Джеймс
і Уолтер  почали
самостійне життя з того, що

найнялися в друкарню

складальниками. По кількох роках
Фредерік і Джеймс стали
газетними репортерами, а
Уолтер, захворівши на
сухоти, помер за складальною
касою. Фредерік, що завжди
прагнув до забезпеченого
існування, зумів зрештою
збити солідну суму і став
редактором великої газети.
Джеймса, навпаки, завжди
вабило в саму гущавину
життя, і він не захотів
проміняти свою свободу на
добре оплачувану редакційну
посаду, котру пропонував
йому старший брат.
Джеймс став досвідченим

журналістом і
письменником, який швидко відгу¬

кався на найпекучіші теми.
В 60 70-их роках ім я
Джеймса Грінвуда було
добре відоме в Англії. Він
привернув до себе увагу
нещадно правдивими
нарисами, про лондонські нічліжні
доми. Удавши якось із себе
бродягу, він у лахмітті
кілька годин мерз на вулиці
непогідної осінньої ночі, перш
ніж добився місця в
нічліжці. І тут він зіткнувся з
таким брудом та смородом,
з такою кричущою нуждою і
з такими страшними
людськими стражданнями, що де
набагато перевершило
навіть найпохмуріші здогади
про жахи лондонських
трущоб.

Про все це Грінвуд і
розповів у своїх нарисах. Хоч
редактор досить-таки
пом якшив їх, тираж газети, де
їх було надруковано, зріс
майже удвічі. Ці самі
нариси незабаром були
передруковані іншими газетами й

наробили багато галасу.

«Картина, яку намалював
Грінвуд,  писалося в
одній рецензії,  тим
жахливіша, що сам він провів у
цих умовах всього одну ніч,
а тисячі наших бездомних
співвітчизників змушені
жити так до смерті...»

Свої кращі книги Грінвуд
написав у 60-их роках.
Потім він став дедалі менше
друкуватися, поки, зрештою,
його ім я зовсім не щезло з
літератури. Коли 1905 р.
Грінвуд видав свою
останню книгу, для нового
покоління читачів він був уже

невідомим автором: і він
сам, і його численні твори
давно вже відійшли в
минуле.

Джеймс Грінвуд пережив
свою славу і своїх
сучасників. Він помер 1929 року,
трохи не доживши до
дев яноста семи років.

Чи знав він, що його
«Маленький обідранець» з
легкої руки Марка Вовчка
знайшов у Росії свою нову
батьківщину?
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НАШ

Наш журнал регулярно
знайомить читачів із

змістом календаря, що його
видає Українське суспільно-
культурне товариство у
Варшаві. Приємно
відзначити, що з року в рік
ширшають обрії цього видання,
яке ми вважаємо добрим
давнім приятелем нашим, а
водночас зростає і його
популярність.
Цьогорічна книжка

становить особливий інтерес, бо
чимало матеріалів її
присвячено питанням великої

історичної ваги, подіям
світового значення.

1967-ий  це рік
славного ювілею  50-річчя
Великої Жовтневої
соціалістичної революції. Всесвітньо-
історичні перемоги Жовтня
тепер уже наочно бачать
всі, завдяки цим перемогам
СРСР перетворився в
могутню індустріальну
державу, яка врятувала світ від
фашистського поневолення.
Результатом величезних
перемог Жовтня є створення

ДОБРИЙ

ПРИЯТЕЛЬ

могутнього соціалістичного
табору, визволення
багатьох країн Азії, Африки та
Латинської Америки з
колоніальної неволі.

Календар розповідає, як
повалення в Росії царизму
в лютому і буржуазного
ладу в жовтні (листопаді)
1917 р. розбило головну
перешкоду на шляху Польщі
до незалежності.

Петроградська Рада
робітничих і солдатських
депутатів 14 березня 1917 р.
в спеціальному посланні
«До польського народу»
написала:

«...Демократія в Росії
стоїть на грунті признання
політичного самовизначення

народів і заявляє, що Польща
має право на цілковиту
незалежність в

державно-міжнародному відношенні».
Перемога соціалістичної

революції в Росії,  пише*
український календар, 
великим відгомоном
відбилась у всіх країнах світу.
Польська соціалістична
газета «Напшуд», видавана в
Кракові, писала в листопаді
1917 р.:

«Боротьба між Леніним і
Керенським закінчується.
Ми, як поляки і як соціа

лісти, від щирого серця
симпатизуємо Леніну...

Ленін показав, що може і
що повинна зробити
соціалістична політика, якщо
вона щира й послідовна...

Кожний дізнається тепер,
що соціалістична ідея, якщо
її в рішучий момент не
ховають до кишені, а тільки
сміливо втілюють в дію,
дійсно несе світові мир,
людству заспокоєння,
народам братерство.

Честь і хвала за це Лені-
нові!..
Ми, поляки, маємо ще

особливу причину для
симпатії до Леніна. Із усіх
російських партій  тільки
партія Леніна... стоїть,
безумовно і щиро, без жодних
застережень і хитрощів, на
позиції незалежності
Польщі...»
В своєму зверненні до

читача Календар між іншим
пише, що Радянська Україна
та її народ у перше 50-річчя
свого незалежного існування
не тільки ліквідував
відсталість, викликану віками
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царської неволі, але й
сміливо став у перші ряди
передових народів.
Календар не

обмежується загальною

характеристикою розквіту УРСР в
сузір ї братніх республік
Радянського Союзу, а вміщує
велику кількість історичних,
економічних, літературних
досліджень, фактичних
матеріалів, які дають досить
широке уявлення про
зростання економічної

могутності УРСР і розквіт
культури, мистецтва і
літератури українського народу.
25 грудня 1967 р. минає
50 років з дня встановлення
Радянської влади на
Україні.

Поруч із статтями про
становлення, успіхи й
перемоги Радянської влади на
Україні Календар друкує
добірки творів «На зорі
радянської літератури» з
віршами Павла Тичини,
Миколи Бажана, Василя Чумака,
Володимира Сосюри,
Максима Рильського та ін. Як
яскраве виявлення

життєдайного пролетарського

інтернаціоналізму, показує

Календар у своїх матеріалах
участь поляків у Жовтневій
революції.

Присвячені УРСР
матеріали дають широке

уявлення про різні аспекти життя
республіки. Ось розділ
«Населення України». За
станом на 1.1.1965 р.
населення Радянської України
становило 45,1 млн. чоловік 
близько 20 процентів
населення СРСР і майже 1,4
процента населення цілого
світу. Цифри розкривають
усю велич перетворень, що
відбулися на українській
землі. Варто згадати: ще
150 років тому в Києві
жило тільки 23 тисячі чоловік,
в Одесі  11 тисяч, а в
Харкові  10 тисяч.

Помітно зросла і
кількість великих міст. Якщо в
1926 році на Україні було
тільки 5 міст з населенням
понад 100 тис. жителів, то

в 1963 році таких міст
стало вже 24.

Календар вміщує також
словник української
промисловості. В ньому подана,
власне, стисла

характеристика індустріальної
могутності республіки. Читач
знайомиться з авіацією та її
роллю в народному
господарстві, з
Львівсько-Волинським басейном, з
гідроелектростанціями
Дніпровського каскаду, з
всесвітньо-відомими заводами, з

нафтовою, хімічною, газовою
промисловістю, із
суднобудуванням, з рудними
базами тощо.

УРСР торгує з 77
країнами, і до Польщі, зокрема,
експортує прокат чорних
металів, труби, гірниче
устаткування, будівельні
машини, устаткування для
металургійного комбінату в
Новій Гуті тощо.
За допомогою

Української РСР споруджуються
промислові об єкти в
Афганістані, йємені, Ефіопії,
Іраку, Камбоджі, ОАР та
на Цейлоні. Понад 280
підприємств будуються за
кордоном за участю
спеціалістів з УРСР.

«Українська Радянська
Соціалістична Республіка є
незалежною суверенною
державою трудящих і
займає гідне місце серед інших
держав світу,  пише
Календар.  Об єднана
союзом з іншими радянськими
республіками, вона
одночасно складова частина

СРСР, якого могутність
гарантує цю незалежність».

В статті «Що знаєш про
Україну за міжнародним
столом» Календар показує
УРСР як суверенну
державу, що бере участь у роботі
багатьох міжнародних
організацій і є одним із
засновників ООН. Українська
РСР активно бореться за
мир у всьому світі. Вона
прагне до повноцінних
широких культурних зв язків з
зарубіжними країнами. В

республіці діє Українське
товариство дружби і
культурного зв язку з
зарубіжними країнами, яке
об єднує 13 республіканських,
250 обласних, міських,
районних та інших відділень.
Товариство має зв язки з
112 країнами світу. Однією
з форм зв язків з
закордоном є обмін делегаціями.
Так, наприклад, в 1964
році Україну відвідало понад
1700 делегацій з 98 країн.
Велике значення мають

контакти українських вчених і
наукових установ з вченими
і науковими установами
зарубіжних країн, обмін
спеціалістами в різних галузях
техніки і сільського

господарства, книгообмін,
культурні зв язки різних міст,
туризм тощо.
Про популярність

української преси свідчить таке
цікаве порівняння: у
Великобританії, яка за
насиченістю преси на душу
населення займає одне з перших
місць серед капіталістичних
країн, на 100 душ припадає
49 примірників газет, а на
Україні  54. Зараз жителі
республіки одержують 21
млн. 65 тис. примірників
газет (крім багатотиражок).

Та це й не дивно, бо
сьогодні понад 50 процентів
населення України має
середню або вищу освіту. В
міру дальшого технічного і
наукового прогресу
небаченими темпами розвивається
освіта в республіці. В
1964 1965 навчальному
році у 132 вузах УРСР
навчалось 643,8 тис. студентів.
Календар змалював

яскраву картину розвитку
українського радянського
письменства, присвятивши
чимало сторінок сучасній
поезії, прозі і драматургії.
«Принцип гуманізму,

увага до життя народу,
правдомовність і щирість  ось
у чому успіх українських
сьогочасних художників
слова.

...Заглиблюючись у
кардинальні питання
сучасності, ставлячи ці проблеми
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гостро і дискусійно,
українська література збільшила
повагу до себе і добилася
значних успіхів.
Копіткий був піввічний

шлях української прози.
Відрадно, що протягом
цього часу її питома вага
помітно збільшилася.

Інтелектуально-філософський
динамізм сучасної літератури
обіцяє українському
письменству цікаву будучину».

Спеціальні статті
розповідають про українську
радянську літературу в
Болгарії і Чехії, про те, як
зростає популярність
української книги за кордоном. А
факти щодо цього вельми
красномовні. Якщо десять
років тому продукція
видавництв України надсилалася
тільки до 16 країн світу,
то зараз українську книгу
одержують фірми понад 70
країн. Тільки за минулий
рік Республіканською
конторою «Укркнигоекспорт»
на замовлення

книготоргових фірм надіслано у 73
країни світу 1 528 459
примірників різних видань на
суму 929 тисяч карбованців.
Найбільшим попитом

серед іноземних покупців
користується художня
література. Та неабияку
популярність завоювала за

кордоном і радянська науково-
технічна та

учбово-педагогічна література,
образотворча продукція, ноти. На
замовлення іноземних фірм
у США, Канаду, Польщу,
Чехословаччину, ФРН,
Францію, Австралію,
Румунію, Італію, Англію, НДР,
Японію, Австрію надіслано
близько двох тисяч
комплектів Української
Радянської Енциклопедії.
Цьогорічна книжка

Календаря широко знайомить
читача з культурним,
мистецьким і науковим
життям Радянської України.
Тут уміщені розповіді про
українське кіномистецтво і
українські фільми для
дітей, про творчість видатних
українських радянських
композиторів, про досягнен¬

ня українського
радянського мовознавства, про внесок
українських учених у
світову науку.
Далеко за межами

України й Радянського Союзу
відомі славні імена
мікробіолога Д. К. Заболотного,
хіміка Л. В. Писаржевсько-
го, механіків М. М.
Федорова, О. М. Динника, вчених
О. О. Богомольця, М. Д.
Стражеска, В. П. Філатова,
О. В. Паладіна, вченого-но-
ватора в галузі
електрозварювання Є. О. Патона та
багатьох інших.

За роки Радянської влади
Академія наук УРСР
перетворилася в один з
найбільших наукових центрів
країни. В складі Академії нині

налічується 61 науковий
заклад. Близько 3 тисяч
наукових співробітників
працюють в інститутах і
лабораторіях її п яти відділів.
Великий обсяг важливих
наукових робіт здійснює
колектив вчених у численних

інститутах Академії
архітектури і будівництва УРСР
і Академії
сільськогосподарських наук УРСР. А
всього в республіці працює
нині до 500
науково-дослідних установ. Тепер в
республіці успішно
розвиваються всі галузі знання, що
є необхідною умовою для
забезпечення дальшого
зростання її народного
господарства і культури.

Отже, навіть звичайний
оглядовий перелік статей і
заміток свідчить про те, що
упорядники Календаря
щиро прагнули дати правдиве
й яскраве уявлення про
шляхи розвитку української
радянської держави в
сузір ї великого Радянського
Союзу, 50-річчя якого
святкує весь прогресивний СВІТ.
Велике місце займає

також у цьогорічному
Календарі розділ «Вшановуючи
жінку».
Війна і окупація важким

тягарем лягла на жінку, яка
силою обставин ставала
центральною постаттю в
сім ї. Вона і доньці своїй пе¬

редавала цей досвід
самостійності,

Повоєнні злидні і

бурхливий розвиток промисловості
далі активізували
діяльність жіноцтва. Жінки
зрівнювалися з чоловіками в

соціальному, професійному та
інтелектуальному аспектах.
Як швидко молоде

жіноче покоління стає до праці,
показують цифри. Коли в
1950 р. (поза сільським
господарством) на загальну
кількість працівників у
Польщі був 21 процент
жінок, то у 1960 році
працювало вже їх ЗО, а тепер
працює понад 40 процентів...

«...Дійшло в нас до того,
пише в статті «Яка вона 
сучасна жінка» Микола Си-
віцький,  що в цілому
ряді професій всевладно
запанувало жіноцтво. Це такі
галузі, як освіта, наука,
культура, охорона здоров я,
торгівля, адміністрація,
фінанси, де на 100 працюючих
в середньому тільки 10
мужчин». .
Та жінка працює не

тільки на виробництві, а і
вдома.

«Варення мільйонів
горшків юшки,  пише М. Си-
віцький,  пастування
мільйонів кв. метрів підлог,
прання тисяч тонн білизни,
та всі інші домашні роботи
займають стільки ж часу і
фізичних зусиль, як все
промислове і ремісниче
виробництво, ведення торгівлі,
забезпечення транспорту й
зв язку, адміністрування
державою, освіта, медицина
і т. ін.

Якби ефективну вартість
наслідків обох родів праці
перечислити на гроші, то
виявляється, що хатня

робота є великим

марнотратством людської енергії».
Що ж, з цим не можна не

погодитися, але саме життя,

його невпинний розвиток,
вже розв язує багато
проблем. Автор нагадує, що
ще зовсім недавно жінка
вдома виробляла полотно,
шила одяг, годувала сім ю
продуктами власного вироб-
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ництва, повністю
монополізувала виховання дітей.
Тепер де змінилося.
Обов язок виховання довелося

поділити зі школою, з
виховними організаціями та
установами, продукти в

основному купуються, а на селі
жінки навіть перестають
самі пекти хліб. А в той же
час хлопці щораз частіше
шукають дівчат з доброю
професією  як найкращим
посагом.

Повільно та невпинно

змінюються критерії, якими
керуються люди в доборі
подружжя. В місті цілком
зник такий фактор, як
матеріальна оцінка партнера, на
селі також помічається той
самий процес...
Любов стає основою

подружнього життя. Щоб
зрозуміти соціальний стан
жінки в сучасній Народній
Польщі, досить навести такі
дані. В Польщі 150 тисяч
студентів, з них 85 тисяч 
жінки. Щороку вузи країни
закінчують 9 тисяч
студенток. В 1964 році 625 жінок
дістали звання доктора
наук, а 55  звання доцента.

Є, однак, країни, де
жінки й досі живуть фактично
в неволі. Це стосується,
передусім, мусульманських
країн  від Марокко до
Пакистану. Чоловік може
тут мати чотирьох дружин
і скільки захоче коханок.

Зате жінка мусить бути
непорочною до шлюбу і
вірною  до смерті. Жінка

вважається в цих країнах
істотою грішною,
недосконалою, нечистою. За
кораном, її свідчення перед
людським судом має
половину вартості чоловічого.
Так само й перед судом
божим, тому аллах не
примушує жінку молитися...
Щоправда, в парламенті ОАР
тепер вже є жінки-депу-
татки, а в багатьох
мусульманських країнах жінки
навіть займають високі посади.
Всі уряди розуміють
необхідність змін, прогресу,
рівноправності жінки,  але
скрізь опір їм чинить
фанатичне мусульманське
духовенство. Коли кілька років
тому перський шах надав
жінкам виборчі права,
мулли підняли заколот, який у
самому тільки Тегерані
забрав понад тисячу жертв.
Водночас Календар

наводить цікаві факти, які
свідчать про те, що серед
африканських негрів жінки
відіграють важливу роль 
настільки важливу, що без
їхньої участі там не можна
здійснити жодної реформи.
Ми, зрозуміло, позбавлені

можливості докладно
інформувати читача про зміст
всього Календаря, про
характер всіх матеріалів,
уміщених на 350 його сторінках.
Додамо на закінчення,

що в Календарі ви маєте
змогу прочитати добре слово
про Сидора Артемовича
Ковпака і про одного з
зачинателів української ра¬

дянської літератури  відо*
мого прозаїка Андрія
Головка, якому сповнюється
сімдесят років.

Спеціальною статтею про
творчість Ірини Вільде
відзначає Календар 60-річчя
цієї відомої письменниці
Радянської України.

В Календарі ви знайдете
матеріали і про
українського етнографа Йосипа Лозин-
ського, про Івана Карпенко-
Карого, і видатного митця
Леся Курбаса, і
талановитого українського скульптора
Олександра Архипенка, і
Марка Черемшину, і
видатного композитора Миколу
Леонтовича, і польського
вченого-філолога Самуїла
Богумила Лінде, і видатного
польського маляра і
драматурга Станіслава Виспянсь-
кого. Увагу читача приверне
опис останнього бою
видатного польського генерала
Сверчевського, що трагічно
загинув 28 березня 1947; р.
Матеріали до сторіччя

Київської опери, сорокаріччя
«Літературної України»,
інформації про дослідження
Місяця космічними
ракетами, про поляків, які писали
українською мовою, про
лемків на Україні, про життя
українців у Польщі і багато
інших цікавих і повчальних
статей і досліджень,
оповідань, віршів, приказок,
афоризмів знайдете ви на
сторінках цьогорічної книжки
Українського Календаря.
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Старовинна церква у місті Пюї,

Наприкінці минулого року
мені довелося відвідати чимало
картинних галерей, виставок і
музеїв Франції. Ювілейна виставка
Пабло Пікассо в Парижі. Музей
імпресіонГстів. Музей Матісса.
Музей Фернана Леже в м. Біот
поблизу Ніцци. Звичайно,
паризький Лувр. Так звана «Установа
Мег» в м. Сан-ІІоль-де-Ванс. До
цього можна додати кілька
історичних музеїв і музейних
містечок, замків, церков. Звичайно, на
першому місті стоїть
прославлена Нотр-Дам де-Парі  Собор
Паризької Богоматері, а також
церкви в Марселі, Сент-Етьенні й
невеличкому (ЗО тисяч жителів)
місті Пюї, де ми з товаришами бу¬

ли взагалі перші радянські
відвідувачі й де на нас дивилися
мало не як на людей з Марса. А
з ясувавши, що згадані «марсія-
ни» непогано володіють
французькою мовою, тоді як місцеві жителі
з нашої мови знають лише «кара-
шо», вони ще більше
здивувалися (приємно) і зрозуміли, що в
країні «крислатої клюкви й
білих ведмедів» живуть краще за

в н в й
них інформовані люди. Наше
знайомство, таким чином, увінчалося
повним і взаємним задоволенням,
обопільною симпатією.

Та до моїх намірів не входить
писати подорожній репортаж.
Подорож мистецтвом і історичними
пам ятками Франції навіяла
кілька думок і асоціацій, якими,
на мою думку, варто поділитися
з читачем цих рядків.
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Ф. Леже. Композиція з птахами
на жоізтому тлі.

Ж. Мір о.

ИОДЕ
1. Жива

історія
країни

Мова тут піде про охорону
пам яток старовини й уміння
показувати й експлуатувати
незліченні матеріальні пам ятки мину¬

лого, на які багата сучасна
Франція. Звичайно, годі й перелічити
цікаві споруди й історичні місця
цієї країни, бо вона не зазнала,
в порівнянні з Радянським
Союзом, жахливих руйнувань
останньої війни. Німці обмежилися
тут «голодним мінімумом» 
розікрали музейні скарби, спалили
кілька соборів, пустили на
переплавку коло сотні мідних і
бронзових пам ятників у Парижі,
вкрали кілька тисяч картин.
Шкоду, заподіяну гітлерівськими
грабіжниками, нині майже
ліквідовано: музейні фонди й картини
значною мірою репатрійовано, що
можна було  відбудували або
відлили наново. І сьогодні
паризькому екскурсоводу вже майже не
доводиться казати тих слів, які
до болю страшно чути на нашій

Портрет королеви Луїзи Прусської.

Р II Е
землі: «Тут був Михайлівський
собор  його висаджено в
повітря. Тут був Успенський собор 
його знищено» тощо,  страшний
мартиролог діянь варварів, які
намагалися позбавити наш народ
його історії.

Матеріальну історію Франції
можна й нині вивчати майже з
такою самою повнотою, як і
півстоліття тому. Мабуть, навіть ви¬

черпніше, бо і перед війною, і
після неї тривали археологічні
розкопки, в якихось, хоч і
невеликих масштабах, провадилися
реставраційні роботи тощо. Армія
відданих своїй справі й
батьківщині музейних працівників
уживає героїчних заходів, щоб
зберегти й показати сучасникам усе,
що залишила по собі багатюща й
славна історія французького
народу.

Одні мої паризькі знайомі
оселилися в районі Еарневале,
історичного міського заповідника
Парижа. Та прожили вони там
дуже недовго: не минуло кількох
тижнів, як вони звідти
вибралися з прокляттями, присягнувши,

що ніколи більше не найматимуть
квартир в історичних районах.
Ледве не щодня до них
навідувався спеціальний наглядач,
обов язком якого було перевірити, чи
з достатньою пошаною ставляться

пожильці до будинку, в якому
мешкають. Щоб забити в стінку
цвяшок, доводилося подавати

спеціальну заяву до, нашою мовою
кажучи, райради. А такі
капітальні питання, як пофарбування
кімнати або ремонт стелі 
розглядалися на спеціальних
засіданнях, з широкими дебатами за
й проти, отже, усі сили
місцевого бюрократизму були
звернені на те, щоб, боронь боже,
чого-небудь не сталося. Словом, ЖИ¬

МІ о н д р і а н. Композиція.
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Замок на горі

ти в таких умовах могли хіба що
єгипетські мумії... І тоді мої
знайомі переселилися до
«вульгарнішого» кварталу.

Скинувши капелюха й низько
вклонившись, на знак глибокої
пошани, згаданій армії охоронців
старовини, перейдемо до другого
аспекту цієї самої справи 
аспекту комерційного.

Франція, так само як Італія,
Югославія й багато інших
країн,  один із центрів світового
туризму. Щороку її відвідує
кілька мільйонів людей з усіх куткіи
земної кулі, і кожен залишає в
країні чималі гроші іноземною
валютою. А що туризм 
надзвичайно вигідна стаття
загальнодержавних прибутків, доводять
численні факти. В Італії, наприклад,

в місті Пюї.

обслуговуванням туристів
зайняті спеціальні галузі
промисловості  ті, що виробляють
сувеніри, будують туристські готелі,
забезпечують туристів
транспортом тощо.

Можна наводити ще багато
доказів на користь того, що
пам ятки старовини слід не тільки
дбайливо зберігати, а й широко
рекламувати, приваблюючи до них,
тим самим, якнайбільшу кількість
туристів. І з цього погляду
Франція дає чимало повчального
матеріалу. Наведу деякі приклади.

В Приморському Провансі, по-
вертаючися з огляду чергової
абстракціоністської виставки, ми
помітили на обрії силует
старовинного поселення. Обгороджене
високим муром, воно нагадувало

чи то селище, чи палац,

оточений прибудовами, де свого часу

могли жити ремісники. Ми
попросили наших гідів показати нам
це поселення.

Ті спочатку знизували

плечима. Що ви, мовляв, можете там
цікавого побачити? Звичайне
собі старовинне провансальське
селище, таких у цій місцевості
скільки завгодно. Потім
зглянулися на наші прохання й завезли
до того селища

Мені мимоволі згадався
американський анекдот. Містер Доу
лагодив посеред шосе свою
автомашину, що раптом зупинилася,
коли хтось поторсав його за
плече Озирнувшись, він побачив
білу коняку, яка вклонилася й
звернулась до нього англійською
мовою:

 Слухайте, сер, і на біса вам
зв язуватися з отим
автомобілем? Бачите, він посередині
дороги може зіпсуватися, до
нього треба вічно доливати бензину,
він смердить, чхає. Купіть краще
мене! Я можу і бричку тягти, і
як ломовик працювати. На
перегонах в Сент-Луїсі я взяла
перший приз, а жокей Джонсон
верхи на мені завоював першість
штату Флоріда.

В містера Доу, звичайно, очі
па лоба полізли. Він питає
коняку:

 А в кого я можу вас
купити?

Мереживо роботи вишивальниць
округи Пюї.
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Та відповідає:
 А он зайдіть до тамтого

коваля, він залюбки мене вам
продасть!  І показує копитом на
кузню. Звичайно, містер Доу
притьмом кинувся купувати собі
таке диво дивне. Коваль зустрічає
його і на прохання продати
коняку відповідає:

 Вона вам, напевне, вже
напатякала, що вміє і в бричці,
і під сідлом ходити? І що
ломовиком теж може працювати? Все
бреше  це звичайна говоряща
коняка й нічого більше!..

Отакою «звичайною говоря-
щою конякою» виявилося й
згадане селище, Сен-Поль-де-Ванс
на ймення. Скажу прямо, що за
винятком середньовічного
розбійницького палацу Ле-Бо, баченого
років десять тому, і ще за
винятком міста їїюї, про яке
йтиметься нижче, мені ще не
доводилося бачити такої в усіх деталях
збереженої обстановки
Середньовіччя, якого-небудь XII чи XIII
сторіччя, доби менестрелів і
трубадурів, рицарських турнірів і
хрестових походів. Високий
фортечний вал, вузькі, покручені
вулички, обабіч яких височать
складені з каменя будівлі в
готичному стилі, з малесенькими вік-
нами-бійницями, з капличками, з
дверей яких, здається, от-от
почуєш гугняве моління закутаних
у плащі з капюшонами ченців.
Ілюзія створюється повна, мало
не до галюцинацій... Вже ради
самої цієї можливості відчути
себе на годинку ніби перенесеним
в зовсім інші історичні часи,
років за шістсот-сімсот назад, варто
побувати в Сен-ІІоль-де-Вансі.

Ми звернули увагу на те, що
в цьому середньовічному
містечку і сьогодні живуть люди. Хто
ж вони? Працівники «туристської
індустрії»  продавці сувенірів,
гіди, ремісники, які
виготовляють імітації старовинного одягу,
хатнього начиння, тканин,
дерев яних і металевих художніх
виробів тощо. Всюди  і на вході
до селища, і на його вуличках 
ми бачили крамнички ремісників,
магазинчики сувенірів, словом
усю оту «туристську індустрію».
Державні податки на прибутки з
неї високі, але жителі Сен-Поля
охоче сплачують їх, аби тільки

їм дозволяли займатися цим
вигідним промислом.

 Як же вони живуть у
цьому середньовічному селищі?
Невже і нині по-стародавньому
добувають воду з колодязів,
готують їжу на вогнищі у великій
залі рицарського палацу,
обходяться без усіх отих комунальних
вигід, що їх людство винайшло
за останні сімсот років?

Наші супровідники сміються:
 Якби ви зайшли до

квартири когось із жителів, то
побачили б', там і водогін, і
каналізацію, і електрику, й центральне
опалення! Стоять там і
холодильники й пральні машини: прибут¬

ки цих ремісників надзвичайно
великі, і вони можуть дозволити
собі розкіш модернізувати свій
побут так, щоб ззовні цього не
було помітно й щоб зберігся
історичний колорит.

...Приблизно через тиждень ми
потрапляємо в ще імпозантніше
місто-музей  у згадане вже Пюї,
тридцятитисячне населення

якого також живе переважно з

обслуговування туристів. Тут є,
щоправда, і деякі галузі
сучасної промисловості, але в цілому
місто славиться саме як комплекс
історичних пам ятників.

Рельєф місцевості навколо
Пюї вулканічного походження.

Величезні базальтові горби й
гори утворилися в доісторичні
часи внаслідок вивержень. З
Середньовіччя залишилися в цьому
гірському районі кілька замків,
споруджених на верхівках
базальтових горбів, куди й зараз
дістатися  складна проблема. На
фотографічному зображенні одного з
таких замків ви бачите, як
зручно було відсиджуватися в ньому
місцевому суверенові  і від
нападів чужинців, і від повстанців-
селян. В горбі цьому до самого
низу було пробито колодязь,
звідки черпали воду під час облоги.
Звичайно, жити в такому замку
сьогодні було б не дуже зручно:

надто далеко, наприклад,

довелося б бігати по цигарки,  але як

об єкт огляду для туристів і як
наочне приладдя для вивчення

французького Середньовіччя цей
палац має першорядне значення.

Навколо цього палацу

містяться кількадесят не менш цікавих

історичних об єктів  старовинні
церкви, квартали ремісників,
збережені в усій недоторканості.
Збережено не лише будови, а й
деякі з ремесел. Округа Пюї
славиться своїми мереживами. Це
-старовинне мистецтво процвітає
тут і досі. Мережива плетуть за
допомогою старовинних приладів,
 ми спостерігали, як чудовий

мистецький витвір виникає з-під

Місто Пюї. Подвір я церкви.
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Ж. Міро. Сонячне сяйво ранить
пізню зірку.

рук, ЛІТНЬОЇ жінки. Для неї це 
постійна професій, вона
точнісінько повторює ті технічні
прийоми, що їх застосовували її
давні предки. До речі, ця ажурна,
артистична робота оплачується
дуже низько, хоча за саме
мереживо з вас візьмуть дуже
великі гроші  адже це, мовляв,
справжня ручна робота!

В таких районах, як Пюї, і не
тільки у Франції, а й у багатьох
інших країнах, влаштовують
спеціальні вистави, які, на жаль, ще
не практикують у нас  вистави,

що мають одну й ту саму назву
«Світло й звук». Такі спектаклі
ви можете побачити, наприклад, у
Мілані в Італії  поблизу палацу

Сфорца, в Англії  у Віндзорі, у
Франції  в Версалі, в Єгипті
біля пірамід тощо.
Принцип постановки таких

спектаклів всюди однаковий:
обирається якась відома з історії
будова  згадані палаци, чи
місцевість коло пірамід і Сфінкса,
розробляється сценарій на тему
подій, які в цій місцевості або в
цьому палаці відбувалися,
відповідний текст і звукове оформлення
поєднують із світловими ефектами,
 і виникає вистава, яку з року

в рік відвідують сотні тисяч і
мільйони туристів. Завдяки тому,
що вона відбувається на місці
дійсних історичних подій,
створюється повна ілюзія повторення їх,
і глядач відчуває себе ніби їхнім
свідком і навіть учасником. Так,
він може дивитися на освітлені
вікна Версальського
палацу,-слухати музику старовинних

менуетів і живо уявляти собі часи яко-
г.о-иебудь Людовіка XIV, бо
справді саме така музика линула
.в цьому місці триста з .гаком ро¬

ків тому, і такі розмови, напевно,
точилися тоді між королем Франції
та його придворними; тут плелися
палацові інтриги, тут хизувалася
своєю красою мадам Помпадур.
Така сама ілюзія створюється й
на виставі в дворі палацу Сфорца,
де відтворено бурхливу епоху
італійських міжусобиць, або в
англійському королівському палаці
Віндзор, чи біля пірамід, які
пам ятають іще династію Рамзесів.

Мимохіть повертаєшся думкою
на Батьківщину й уявляєш, які
чудові вистави «Світло і звук»
могли б ми влаштовувати в
московському Кремлі, коло Софії
Київської, в Переяслав-Хмельниць-
кому або на полі Бородіна, в
десятках, якщо не сотнях місць,
пов язаних з нашою історією! Як це
корисно було б для молодого
покоління, і скільки коштів це могло б
приносити у фонд того ж таки но-
возаснованого Товариства
охорони пам яток старовини!

Та повернімося до Пюї.
Цілісіньке місто з тридцятитисячним
населенням живе з

старовинних промислів, з обслуговування
туристів. І при тої у жителі міста
не тільки підтримують добробут
цілого району й сплачують держа-

В. Кандінський.

ві значні податки, але й
зберігають у зразковому порядку
історичні матеріальні цінності,
шедеври давньої французької культури.

Не буду згадувати історичних
пам яток Парижа, Марселя та
багатьох інших французьких
культурних центрів. Мені
пригадуються сльози хвилювання на очах у

великої української актриси
нашого часу Наталі Михайлівни Уж-
вій, коли вона оглядала Собор
Паризької Богоматері, його
різноколірні, дивної краси вітражі, що
зберігалися під час війни в
глибоких підвалах, його склепіння, під
якими, здається, і сьогодні чути
важкі кроки Квазімодо. Це були
водночас і сльози замилування
великим мистецтвом французького
народу і знак подяки згаданій
армії охоронців старовини, які
донесли до нас у непошкодженому
вигляді культурні скарби давніх
часів, створили справжнє чудо,
надавши безсмертя пам яткам
давньої історії власного народу.

І зроблено це, до речі, з
мінімальними державними дотаціями,
так би мовити, за принципом
самоокупності  адже добре
організований туризм приносить такі

Роза Вірек.
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прибутки, незначної частини яких
цілком вистачає на те, щоб
підтримувати в доброму стані всі
французькі історичні цінності. Та
й державі від того чималий зиск.

2. Що
робиться

з мистецтвом?

Щоб добре ознайомитися з
Лувром, потрібно, мабуть, кілька
місяців. Більшості відвідувачів
удається виділити на огляд цього
французького музею всього кілька
годин. На виході з Лувру ви
бачите картину, знайому вам з
ленінградського Ермітажу 
десятки абсолютно знеможених людей,
які простяглися на стільцях і
очманіло поводять очима: вони
перебрали фарб і ліній, вони вже
нічого не в силі сприймати, їхні очі
перенасичені враженнями.
Справді, закон криловської

Дем янової юшки діє в
образотворчому мистецтві так само, як і в
кулінарії. У флорентійській
галереї Пітті в першій залі виставлено
картини Рафаеля. З власного
досвіду пригадую, що в першій із
зал у мене по щоках потекли

сльози захвату  точнісінько, як оце
в Наталі Михайлівни Ужвій. Та в
двадцятому й тридцятому залі
галереї я ледве в силі був кинути
оком на такі мистецькі шедеври,
біля яких стояв би, мабуть, годи-

П. П і к а с с о. Жінка в капелюсі.

П. П і к а с с о.

нами, якби їх... було не так
багато!

Через те, що я ознайомився з
Лувром в цілому під час одного з
попередніх приїздів, я волів
обмежитися ще одним оглядом лише

трьох його найбільших шедеврів,
перед якими, сказати по правді,
в яне краса всіх інших скарбів
цього уславленого й багатющого
мистецького музею. Це  Венера
Мілоська, статуя Ніки Самофра-
кійської і Монна Ліза Джоконда
Леонардо да Вінчі.

У «Всесвіті» не так давно було
вміщено докладний нарис про
Венеру Мілоську, і я не
зупинятимуся на дивній красі цього
античного твору. Венера, щасливо
відбувши подорож до Японії, нині знову
стоїть у «своєму» залі на
першому поверсі Лувру і знову перед
нею юрмляться захоплені
відвідувачі музею.

Акробати.

Як і раніше, ні з чим
незрівнянне враження справила статуя Ніки
Самофракійської. Це дивний
витвір античних часів, доби, коли, за
висловом Еарла Маркса, людство
досягло неперевершених щаблів у
своєму мистецькому розвитку.

Український поет, покійний Іван
Іванович Нехода, учасник Великої
Вітчизняної війни, побачивши на
власні очі Ніку, написав у вірші,
їй присвяченому, що саме такою
уявлялася йому наша Перемога.

Ніка Самофракійська стоїть на
площадці широких сходів, які
ведуть з першого на другий поверх
музею. В неї відбито голову,
відбито кінці крил, відбито руки. В
землі, поблизу місця, де її було
знайдено, відшукали також
фрагменти її руки. Ці фрагменти
виставлено поруч, їх накрито
скляним футляром.

Покалічена статуя стоїть на но-
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П. П і к а с с о. Голуб миру.

сі човна, який розсікає хвилі
буремного моря. Ми можемо
здогадуватися, що воно вкрите
хвилями  хітон на тілі Ніки
розвівається під вітром.

Перед нами  рештки статуї.
Та і в такому вигляді вона
справляє враження, якому годі
підібрати відповідний епітет. Поряд зі
мною стояла, дивлячись на Піку,
одна жінка, і коли я сказав їй,
що, судячи з пояснювального
тексту, одну руку статуї було
тріумфально піднесено вгору,  в моєї
слухачки вихопився крик
захоплення, що його вона не в силі
була стримати.

Отак, через більш як дві тисячі
років велике мистецтво досягає до
людського серця і фантазії,
зворушує їх, вражає до найглибших
глибин. Воно живе, викликаючи в
сучасників нові, з їхнім буттям
пов язані асоціації, на зразок тих,
які виникли у воїна Вітчизняної
війни Івана Исходи. Мимоволі
згадується нарис Гліба Успенського
«Випрямила», присвячений Нікі-
ній сусідці, Венері Мілоській, і
тому враженню, яке справила вона

на душу сучасника Успенського,
людини XIX сторіччя.

Десять років тому, відвідавши
другий поверх Лувру, я обмінявся
поглядами з Монною Лізою
Джокондою, мені здавалося неначе
Джоконда дивилася тільки на
мене й загадково посміхалася. І її
погляд  секрет очей,
перенесених на полотно  невідступно
стежив за мною, коли я виходив з

її залу. Минуло десять років, і от
я знову стою перед нею. Як і
Венера Мілоська, Джоконда за ці
роки теж відбула мандрівку  за
океан, до Сполучених Штатів
Америки, і щасливо повернулася
назад. Там їй більше пощастило,

ніж у себе на батьківщині: років
з шістдесят тому, як відомо,
картину Леонардо було викрадено, а
років дев ять тому якийсь виродок
пожбурив у безсмертну картину
каменюкою. На щастя, було
пошкоджено тільки низ картини,
старанно реставрований
фахівцями, і, як я не придивлявся, ніде
не помітив жодних слідів
пошкодження. І, хоча картину нині
захищено непробивним навіть для
куль склом і відгороджено
бар єром, постійний вартовий коло
Джоконди з підозрою на мене
дивився  чи не збираюся я
чогось небезпечного накоїти?!

Про секрет загадкової посмішки
Джоконди багато писали, і я не
беруся знову повертатися до цієї
теми. Тут я обмежуся тільки суто
суб єктивним враженням, яке
справило на мене споглядання

картини Леонардо одного з най-

геніальніших портретів, будь-коли

написаних митцем. Це

враження зустрічі з живою людиною, з
якою ти, здається, віддавна
близько знайомий, яка знає все твоє
життя і дивиться на тебе очима

П. П і к а с с о,

людини, перед якою ти весь  як

на долоні,  а ти ніяк не можеш
її саму розгадати, і вона як була,
так і лишається, разом із своєю
загадковою посмішкою,
незбагненною таємницею для тебе. І попри
це, ти не можеш одірватися від
цього живописного сфінкса часів
Відродження і відчуваєш отой
дивовижний зв язок між Монною
Лізою й тобою самим  отой
зв язок, через який я питав її
десять років тому  чи побачимося
ми знову?

Мінімум моїх сьогоднішніх
вимог до Лувру було, отже,
задоволено новим відвіданням згаданих
трьох його найбільших шедеврів, і
я мав змогу де над чим

поміркувати. І насамперед над тим, куди
прийшло мистецтво передових
французьких художників наших
днів, чиї виставки, як я вище
написав, я спромігся побачити в
цілком достатній для деяких
порівнянь і висновків кількості.

Отже  поряд із Лувром 
виставки Пікассо й Леже,
картини Брака, Шагала, Матісса,
згадана «Установа Мег»ч, сотні й ти-

Гериіка, Фрагмент.
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Подвір я «Установи Мег».

сячі творів сучасного мистецтва.
Слід сказати, що всі ці виставки,
так само як і музей художників-
імпресіоністів, користуються
великою увагою глядачів. На
виставку творів Пабло Пікассо, з
нагоди його 85-літнього ювілею,
взагалі важко потрапити. На
Єнісейських Полях, головній вулиці
Парижа, перед виставкою, яку
відкрито зразу в двох будинках,
стоїть натовп, і потрапити всередину
далеко не так просто. В залах
панує зосереджена увага, сотні й
сотні людей переходять від одної
картини до другої, дивляться,
спостерігають, вивчають.

«Тріумфальна арка» на подвір ї
«Установи Мег».

От що пише про творчість
Пабло Пікассо Юрій Жуков у статті,
надрукованій в «Правді» 23
грудня минулого року: «Пікассо все
життя шукав нове, багато разів
докорінно змінював звичні канони,
іноді шокував і навіть
скандалізував сучасників... Та що б він не
робив, творчість його ніколи не
залишала людей байдужими...

У XX сторіччі живопис уже не
може бути таким, яким він був у
XVII сторіччі. І ті складні, часом
болючі пошуки нових форм, яким
віддав понад півсторіччя Пікассо,
заслуговують па глибоку повагу.
Багато його шукань, залишилися
спірними, деякі з них викликають
непримиренні заперечення в тих,
кому правда життя дорожча за
все. Та все це не може затушувати
дійсно величезної творчої роботи
митця».

Увагу глядача, вихованого на
традиціях реалістичного,
класичного й сучасного мистецтва,
насамперед привертають твори

раннього, «блакитного» й «рожевого»
періодів у творчості Пікассо.
Майстерність митця дійсно
надзвичайна (не пригадую, хто вже з
мистецтвознавців казав, що кожен
удар пензля Пікассо  це ціла
академія для художника), і зміст
картин усім зрозумілий, і емоційне
наснаження в них таке, що

спокійно не дивитимешся. Досить
вдивитися уважно, скажімо, в таку
картину, як «Акробати», щоб
бути захопленим до глибини душі.

Модерністські скульптури на
подвір ї «Установи Мег».

Думається також, що така
картина, як «Герніка», відома в
цілому світі, цей палкий протест
проти фашистських варварів в
Іспанії, попри незвичність форми,
справляє на глядача те враження,

якого й домагався її автор.
Вистачить поглянути на спотворені
жахом обличчя людей, на голови
охоплених агонією коня й вола, на
страшні руїни, щоб приєднатися,
і емоцією, і всім розумом до
мужнього голосу художника.
Звичайно, найглибшої поваги заслу-
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говує вся громадська діяльність
Пікассо-комуніета, борця за мир і
дружбу між народами. Можна, на
мою. думку, погодитися з

визначенням Пікассо, як «Гойї XX
сторіччя»; і коли дивишся на такі
його картини, як «Жінка на
пляжі», на цю, як жаба, зелену,
розбухлу потвору, та й на деякі інші
його полотна останніх років, то
розумієш, що тут Пікассо йде
шляхом Гойївських «Каприччіо»,
з ненавистю змальовує в гротеск-

но-викривленому вигляді

міщанство, буржуазію, паразитичні
класи свого часу.

Подвійне враження залишає по
собі відвідання «Установи Мег»,
художнього зібрання, створеного
недалеко від згаданого вже Сан-
Иоль-де-Ванса. Тут експоновано

Ф. Л е ж е.

картини Марка Шагала, Кандін-
ського, Брака й багатьох інших
сучасних і недавнього минулого
абстракціоністів. Та й саме
приміщення «Установи Мег» привертає
до себе пильну увагу.

Жила-була собі на світі така
мадам Мег, палка прихильниця
модерністського мистецтва. Вона
підтримувала молодих художників,
скуповувала їхні твори,
наприкінці життя побудувала в
мальовничій місцевості Приморського
Провансу спеціальне приміщення для
їхньої експозиції  і його
відвідують, як ми в тому

могли,пересвідчитися, дуже й дуже багато
людей.

Перше й найсильніше
враження від галереї  це контраст між

Плавці.

архітектурою самої споруди й
виставленими в ній полотнами й
скульптурами. «Установа Мег»
міститься у великому будинку,
архітектури нашої індустріальної
доби  світлому, зручному, з
дахом дуже дотепної конструкції: в
південному Провансі буває мало
дощів, і дах зроблено так, щоб він
збирав кожну дощову краплину.
Чудовий будинок і всередині 
великі, просторі зали, багато
світла, словом, перебувати там
всередині було б справді, дуже приємно
й весело. Як у самому будинку,
так і на дворі, звідки
відкривається казково-прекрасний круговид
на навколишню гірську
місцевість.

Так, було б приємно, якби не
більшість картин і скульптур,
виставлених як всередині будинку,
так і на його дворі.

Уже, коли ви підходите до
«Установи Мег», вас лякають якісь
дивовижні постаті, що стирчать
обабіч головної алеї. Вони

скидаються на Дон-Еіхота в останній
стадії дистрофії. Як і інші, вони
зроблені з бронзи, причому, за
поясненнями екскурсовода,
досягненням є те, що фактуру бронзи
тут змінено до невпізнання.

Бронза не як бронза  це ще
півбіди, думаєте ви. А от те, що й
люди виглядають тут, як тріски, а
не як люди,  це вже куди
гірше. Навіщо спотворювати такий
чудовий метал, навіщо
спотворювати те, що є чудесніше за всякий
метал  людське тіло? Навіщо
зображувати людину так, ніби її
добу витримували в їдкому
купоросі? Настільки виснаженими
виглядають ці потвори.

Навіщо вдається скульптор до
знущання з людського тіла, яке за
всіх часів правило для митців за
об єкт милування й оспівування?
Чому замість Венер Мілоських або
Лаокоонів з-під різця скульптора
з явилися оці скелети, обтягнуті
сухою шкірою? Сатира? Гойївське
заперечення? Навряд  перед
нами скульптура, яка за ідеєю і
зовнішнім виглядом перегукується із
знаменитим «Мислителем» Огюста
Родена. Та великий французький
скульптор минулого в своєму
творінні показав мислячу людину-

74



творця, підкреслив силу її м язів,
рішучість, сміливість, поєднав у
ній, так би мовити, теоретика з
практиком. Зараз людина
замислилася над таємницями буття 
коли вона прийде до якихось
висновків у своїх роздумах, то
підніметься, розпрямить могутні плечі,
візьме до м язистих рук сокиру
або лопату  і почне працювати.
Роденів «Мислитель» це
справжній гімн творчому людському
розумові, праці, яка звеличує
людину. А аналогічна задумом
модерністська скульптура, замість
облагородити, навпаки, принижує,

висміює форми людського тіла. Навіщо
і кому це потрібно?!

В саду «Установи Мег»
виставлено ще чимало модерністських
скульптур. Тут і «славнозвісне»
«Яйце» роботи французького
скульптора-модерніста Жана Міро,
яке ми виставляємо на суд читача.

Тут «Тріумфальна арка» й кілька
інших скульптур, які ми також
подаємо у фотографіях. Звичайно, все
це не витівки фантазерів, які
впали невідомо звідки. Очевидно,
мистецтвознавець міг би простежити
генеалогічний зв язок між цими
чудернацькими творами й мисте-

Ж- М І Р:о._ Я 1-і іде.

В. Кандінський.

цтвом якихось

південноамериканських вимерлих племен або
навіть з казковими аксесуарами бро-
кенських відьом. І все ж таки
виникає питання: а чим ці вишукані
стилізації можуть придатися
нашому часові, чим допоможуть
розв язувати «прокляті» питання
життя Франції, в якої їх, слово
честі, не так уже мало? І чи не є
ця стилізація втечею від дійсності
в екзотику, одним із проявів
«чистого мистецтва», проти якого

завжди виступала прогресивна, в

тому числі й марксистська
критика?

Прикре почуття викликають
виставлені тут полотна одного з
«батьків» сучасного модернізму,
росіянина походженням, В. Кандін-
ського. Знову-таки зведена в
принцип умовність, сумбур,
кричуща мішанина фарб і ліній,
повна відмова од відтворення
зовнішнього світу. Згадуєш один із
творчих принципів Кандінського:
обирати фарби випадково, яка
першою потрапить під руку, тою і
малюй. Де ж тут закони єдності

Чорні лінії.

форми й змісту, закони творчої
необхідності, які не припускають
випадку, сваволі, нелогічності?
Тут навпаки  законом стали
саме випадковість, анархія, сваволя.

За термінологією раннього
футуризму, в роботах модерністських
митців, виставлених в «Установі
Мег», панує деструкція, тобто
руйнування всіх попередніх
канонів класичного мистецтва. І якщо
можна в якійсь мірі
погоджуватися з тим, що така деструкція була
історично-необхідною в боротьбі
проти застиглого в своєму

розвитку академізму, проти міщанських
смаків, натуралізму,
ілюстративності, то не слід забувати й того,
що попри всі деструкції (а
деструкторами в певній мірі були для
свого часу й наші
«передвижники», які рішуче заперечили
академізм своїх учителів, відмовилися
від класичної тематики й
перейшли до зображення навколишнього
життя), попри всі деструкції існує
те, чого не можна руйнувати, і
що, навпаки, збагачує, насичує,
піднімає талант митця, 
художня спадщина минулих епох. Ленін
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казав, що берегти її не означає
нею обмежуватися. І тут,
звичайно, мають рацію всі ті, хто каже,
що в двадцятому сторіччі вже не
можна малювати так, як

малювали в сторіччі сімнадцятому. Проте
діалектичний розвиток іде від
заперечення до синтезу, до

заперечення заперечення.

Обмежуватися ж лише самою антитезою 

означає намагатися зупинити

дальший розвиток образотворчого
мистецтва, плодити не

продовжувачів, а епігонів, бездарних
наслідувачів, які будуть один перед
одним вправлятися у

чудернацьких, екстравагантних вихватках,

що вже не матимуть зовсім нічого

спільного з мистецтвом (згадайте
оте малювання носом, про яке ми

не так давно розповідали у
«Всесвіті»!).

Знайомство з художніми
виставками Франції, де зібрано твори
модерністських митців, викликає
досить сумні думки. Безперечний
талант і винахідливість
величезної частини сучасних
французьких митців витрачаються на
твори, суспільна значущість яких
часом не те що дорівнює нулю, а
являє собою просто від ємну
величину. Вічне плодюче древо пізнання

 живе життя  часом

підміняється висхлою, наче оті
скульптури в «Установі Мег», гіллякою
абстракції, «чистого мистецтва»,
формалізму.

І якщо має рацію Юрій Жуков,
який назвав згадану статтю про
французьких митців «Світло в
кінці тунелю», що «людям остогидло
кривляння тих, хто плутає
картинну галерею з цирковою
ареною», і що «в глибині довгого й
темного тунелю, в який давно вже
зайшло мистецтво багатьох
художників Заходу, вже почало
розвиднюватися і з явилося світло

неминущого вічного мистецтва»,  то
з цього можна тільки радіти.

Такі думки виникають після
огляду сотень і тисяч картин і
скульптур французьких
модерністів.

І хочеться вірити, що тунельна
темрява незабаром остаточно
розвіється, що світло переможе, і що,
вийшовши з задушного тунелю на
широкі, світлі обрії, митці
сучасної Франції створять картини, які
будуть хвилювати серця людей
так само, як їх хвилюють і
сьогодні тисячолітні скульптури

Лувру, багатства його живописних
експозицій.Джакометті. Статуя дівчини.

Поряд зі статуєю  оригінал.
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ЯНОШ АРАНЬ
До 150-річчя з дня народження

2 березня 1817 року 
одна з найсвітліших дат

угорської літератури. Цього
дня, 150 років тому, в
містечку Надьсалонта
народився Янош Арань, в
майбутньому друг і сподвижник
Шандора Петефі,
найвизначніший представник
угорської епічної поезії.

Син зубожілого дрібного
дворянина, Я. Арань
виростав у сім ї, де свято
зберігалися народні традиції.
Навчався він у рідному
містечку, а потім у Дебрецен-
ській колегії. Певний час

Я. Арань мандрує з трупою
акторів по Угорщині,
згодом працює нотаріусом у
Надьсалонті.
У 1845 році виходить

поема Я. Араня «Втрачена
конституція»  сатира на
запеклі «міжусобиці» провін-
ніальних лібералів і
консерваторів. У 1846 р. на
конкурсі Товариства ім. Кіш-
фалуді першу премію
одержує поема Я. Араня «Тол-
ді», що стала етапним
твором і нев янучою окрасою
всього угорського
письменства. Прочитавши «Толді» в
рукописі, Шандор Петефі
надсилає авторові
сповнений захвату вірш «До
Яноша Араня», а в листі до

поета пише: «Сьогодні я
прочитав «Толді», сьогодні
написав цього вірша і ще
сьогодні надішлю його. У
журналі «Елеткепек» він
вийде, але я хочу якомога
швидше довести до Вашого
відома той подив, ту
радість, те захоплення, що
збудив у мені Ваш твір».
Петефі приїжджає в Надь-
салонту до Араня. Так
зав язалась дружба двох
великих поетів, що тривала
до самої смерті Петефі
(1849 р.).
В основі поеми «Толді»

історія про сільського па-
рубка-силача з XIV
століття Міклоша Толді, про його
звитяги. Але «Толді»
переріс ці рамки, зазвучав
актуально, став поемою про
життя і піднесення народу,
що йшов тоді до революції
1848 року. Народна духом,
мовою і віршем, поема
включилася в боротьбу за
ідею, висловлену
Шандором Петефі: чим швидше
народ стане володарем у
поезії, тим швидше запанує
він і в політиці.

Поема «Толді»
перекладена багатьма мовами

світу, в тому числі німецькою,
французькою, сербською,
словацькою, російською, ру¬

мунською, англійською,
болгарською, японською,
китайською та ін.

Я. Арань продовжив
роботу над поемою. З
виходом наступних частин 
«Вечір Толді» (1848 р.)
і «Кохання Толді» (1878 р.)
 вона переросла в

трилогію.

В роки революції і
національно-визвольної боротьби
1848 1849 років Я. Арань
оспівує героїзм і силу
народу, «солдатів свободи», і
сам вступає до лав
повстанців. Після перемоги реакції
він довгий час
переховується. Згодом поет очолює
боротьбу за збереження
традицій Петефі, захищає їх
від псевдонародних писак.
До 1860 року поет живе в
містечку Кішкереш, а потім у
Пешті.

Я. Арань створює поему
«Цигани з Надьїди», ряд
віршів з сільського життя
(«Родинне коло», «Кухня
бідняків», «Дурень» та ін.),
віршів про призначення
поезії («Листи Войтини»,
«Рецепт поезії»), багато балад
(«Уельські барди», «Агнеса-
молодиця», «Витязь Бор*,
«Сирота» та інші).
З 1870 по 1877 рік

Я. Арань займав почесну
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посаду відповідального
секретаря Академії наук. В
% 1877 1880 роках він пише
цикл «Осінні квіти». Це 
маленькі шедеври, гімн
життю, людському розуму і
серцю.

Помер Янош Арань 22
жовтня 1882 року.
На жаль, творчість Я. Ара-

ня мало відома на

Україні, і це  наш великий борг
перед угорською
літературою. З ім ям Я. Араня чи не
вперше познайомив
українців видатний поет-револю-
ціонер Павло Грабовський.
Кілька віршів угорського
поета він переклав у
далекому сибірському вигнанні.
У 1901 році Василь Щу-

рат надрукував у Львові
український переклад поеми
Я. Араня «Кевегаза». До
речі, В. Щурат переклав
ряд віршів Шандора Петефі
і опублікував їх ще в 1895
році, тобто раніше, ніж
вийшли переклади П. Грабов-
ського, якого УРЕ
помилково називає першим на
Україні перекладачем Петефі.
Мало перекладено з

Я. Араня і в наш час. У
1957 році мені випало
познайомити українського
читача з трьома баладами
Я, Араня «Уельські
барди», «Агнеса-молодиця» та
«Два пажі Сонді», що були
надруковані в березневій
книзі журналу «Вітчизна».
Цього року видавництво

«Дніпро» випускає до
ювілею Я. Араня збірку його
творів у моєму перекладі,
куди мають увійти балади
та поема «Толді».
Пропоную увазі читачів
«Всесвіту» з цієї збірки баладу
«Балінт Терек».
Балада «Балінт Терек»

(1853 рік) увіковічнює
історичну трагедію  боротьбу
між австрійським цісарем
та турецьким султаном за
панування над Угорщиною.
У складних умовах діють
угорці  полководець-пат-
ріот Балінт Терек та
братчик Дьєрдь, якого автор
змальовує зрадником.

Юрій ШКРОБИНЕЦЬ

Янош АРАНЬ

БАЛІНТ

Зажурилась Ізабелла в Буді.
Що ж то буде, люди? Що ж то буде?
Із двох боків  дві ворожі сили.
Сто печалей серце оповили.

І скликає королева раду:
«Люди добрі, учиніть пораду.
Християнам чи поганцям кровним
Зняти прапор на шпилі церковнім?»

І тринадцять радників престолу
Мовлять по господньому глаголу:
«Поки сонце в небі знов засяє,
Там німецьке знамено замає».

Ніччю брама відчинилась тихо,
А пани й не відають про лихо.
Балінте, монаше Дьєрдю, брате!
Шкода вам, вождям, сьогодні спати.

Ой не спати Дьєрдю й не сидіти!
Скочив Терек з ліжка  вже й одітий.
Утікає бусурмен від нього
Стрімголов із двору кріпосного.

Споряджає Дьєрдь гінців ізрана,
Потай шле листи до Сулеймана.

ТЕРЕК
Молиться ще й умивається сльозами
Королева-мати із двома синами.

Тіноді.

Дметься Балінт, буркає з досади:
«Дьєрдь, бігме, готується до зради!»

Вже в коня сідельце на атласі.
Скаче Терек на майдан по часі,
В натовпі гарцює на гнідому:
«Мовлю, Будо, кожному живому!

Зрадник сіє поміж нами чвари.
Хай того скарає бог, мадьяри,
Хто віддав би,  стерво плоть

од плоті!
Нашу Буду туркам чи німоті».

«Зрадник сіє поміж нами чвари!
Хай того скарає бог, мадьяри,
Хто віддасть фортецю чужакові,
Терека не слухає на слові».

Вже стягнув поганин міць військову.
Дьєрдь іде з безвірцями на змову.
Чи братався, чи дурив падлюку? 
Балінт діяв туркові на руку.

«Двоє військ на берегах Дунаю.
Я ж меча лише одного маю.
Посварити б кодло їх вороже!
Сам гадає: «Спробую. А може...»
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В понеділок рано на зірниці
Небо червоніш од багряниці.
Ти стелися вдосвіта, дорого,
До майдану Юрія святого.

Дибки кінь стає на ноги рівні.
Піють півні, звуть на битву півні.
Гей, про що ж уранці Терек марив,
Ведучи і турків і мадьярів?

Що надумав, те й зробити має.
Ранній вітер прапор розвіває.
Зводить Терек меч свій іскрометний.
З Енінга він, витязь наш славетний...

З Енінга ти, Балінте мій, муже!
Та завзяттям не хвалися дуже.
Стане туркам жаль твоєї слави,
Нацькує поганця Дьєрдь лукавий.

Братчик радить ложними вустами,
Поганяє він тебе до ями.
Згубить він будайську оборону,
І потрапить Терек до полону.

Стихли бою переможні крики.
! прохає Сулейман великий:
«Балінте, візире, друже, сину!
Ти прийди до мене на гостину.

І вельмож угорських запроси-но
Із самим із королівським сином.
Серце батька дам йому гаряче,
Над своїм сирітством хай не плаче».

Крає сумнів Балінтові груди:
Може, ліпше не рушати з Буди?
Ніби хтось нашіптує: «Негоже
Йти тобі в становище вороже!»

«Балінте, зарадь моєму лиху, 
Королева річ заводить тиху. 
Що синкові догляди чернечі?
В них немає ласки до малечі.

Будь же ти захисником дитини!
В Торбаді у тебе є два сини.
Дай моєму отчої любові,
Обніми, мов рідного по крові».

Ой багата у султана страва,
Ще й по всьому буде чорна кава.
Зиркнув Балінт, зиркнули мадьяри.
Оточили замок яничари.

«Вийди, джуро, подивись-но швидко
Чи над шляхом куряву не видко».

 Ой, Суботня * навстіж! Ой, до брами
Нехристи посунули валами.

«Вдруге виглянь, джуро, на дорогу.
Господи, вгамуй мою тривогу!»
 Вже продажні зрадники-іуди

Виселяють Ізабеллу з Буди.

«Втретє виглянь, зброєносцю милий.
О, як жаль, що я не маю сили!»
 Ген, на церкві божої Марії

Вже не хрест  півмісяця чорніє.

І прийшов наказ од Сулеймана:
«Вербевці, тобі і честь і шана,
Будеш ти владар усього краю.
З Тереком я ще порозмовляю.

А дитя,  звелів ченцю по тому, 
Відведи до матері додому.
Станеш ти намісником для краю.
З Тереком я ще порозмовляю».

«Гей, розмову ти завів тривалу.
Я дійшов до Могача помалу».
«Дійдемо до Есека, мій сину,
Відпущу тебе на батьківщину».

«Тій розмові скоро тиждень буде.
Далеченько з Есека до Буди».
«Балінте, журба тобі при шкоді.
Спустимось до Нандора1 2 та й годі».

«О султане, славен ти і владен,
З Нандора манити далі ладен».
«Ти гяур-собака був і будеш!
Та кусати в путах позабудеш».

І плекають дві сирітки гарні
Десь удома сподівання марні.
І біжить щоранку за ворота,
Не діждеться батечка дрібнота.

Милого, жаданого й дружина
Виглядає з ганку що не днина.
Біле личко, заховавши в руки,
Все вмиває у сльозах розпуки.

В Семивежі3, темній і холодній,
Ізвікує Балінт вік самотній.
Голову, припалу сивиною,
Жаліслива смерть зітне косою.

1 Брама в Будапешті. Сьогодні її звуть Віденською.
2 Давня угорська назва Белграда.
5 Колишня тюрма для політичних в язнів у
Константинополі.
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0 О другій годині дня 6 вересня 1966 року в приміщенні
парламенту Південно-Африканської Республіки
парламентський кур єр Дімітрій Стафендас наніс прем єр-міністру Хен-
дріку Френшу Фервурду кілька ударів кинджалом у шию і
груди. О 14 годині 32 хвилини кореспондент агентства Рейтер
передав із Кейптауна «флеш-блискавку»: «Фервурд мертвий».
0 13 вересня на закритих зборах депутатів парламенту 

членів правлячої в країні Націоналістичної партії  лідером
цієї партії замість вбитого Фервурда був обраний Балтазар
Иоганнес Форстер. Після представлення президенту країни
Сварту він автоматично став прем єр-міністром. Сьомому за
рахунком главі південноафриканського уряду 51 рік.
Відомо, що в нього хворе серце і він не може літати літаком.
Форстер  четвертий прем'єр-міністр ПАР від таємного
расистського товариства «Брудербонд».

Ніч. Відблиски полум я
смолоскипів на задрапірованих чорним
стінах. Посеред залу на нарах
«труп»  лялька, загорнута в
чорне полотно. На полотні кривавими
літерами напис: «Зрада». У грудях
«трупа» стирчить кинджал,
загнаний аж по руків я.

Глухі слова клятви... «Той, хто
зрадить наш союз, буде знище¬

ний. Союз ніколи не прощає і
нічого не забуває. Його помста
швидка й непохибна. Ніщо не
врятує зрадника від неминучої
кари...».

Це  «Брудербонд». У пере¬

кладі на українську мову 
«Союз братів», або «Братський союз».
В обрядах цього «братства»
помітно наслідування і масонських
лож, і єзуїтського ордену, і збіго-
виськ есесівців, і ку-клукс-клану.
Чисельність «Брудербонду» зараз
 8 тисяч чоловік. Він поділений
на осередки від 5 до 10 чоловік.
Кілька осередків об єднуються в
секцію. Секції підпорядковані
двом радам  Виконавчій та
Генеральній. Виконавча рада
складається з дванадцяти вищих

функціонерів «Брудербонду». їх звичайно
називають «Дванадцять апостолів».
Верховна влада зосереджена в
руках «трьох апостолів» членів
Генеральної ради. Твердять, що
Форстер увіходить до їх числа.
Духовним пастирем «Брудербонду»
вважають президента радіомовної
корпорації «Саут Африкен брод-
кастінг корпорейшн» доктора Піта
Майєра.

«Тільки для білих європейців»  подібні написи тут скрізь нагадують, що
це країна ганебного апартеїду.



Здавалося б, зараз, у 60-х роках
XX століття, організація з таким
оперетковим реквізитом не може
сприйматися вельми серйозно. Та,
на жаль, «Брудербонд» аж ніяк не
бутафорія. Він фактично управляє
територією, за площею в дев ять
разів більшою, ніж територія
такої держави, як Великобританія.
Минуло 18 років відтоді, як
«Брудербонд», заснований ще у 1918
році, став при владі в Південно-
Африканській Республіці. Сьогодні
він править країною, яка дає
більше половини усього золота,
алмазів, платини, що їх видобувають у
капіталістичному світі; країною,
від якої багато в чому залежить
майбутнє Африки.

«Треба стріляти в чорного, тіль-
ки-но його побачиш, а по тому вже
можна подивитися паспорт
убитого...» Ці слова належать
президенту ПАР пану Сварту. Цим же
принципом керується й
«Брудербонд». Його мета  апартеїд,
відокремлення рас,
регламентоване рабство, узаконене для XX
століття й на п ять наступних віків.
Члени цієї таємної банди
закріпилися на всіх ключових постах ПАР.
До «Брудербонду» входять міні¬

стри, великі промисловці, вищі
армійські чини. 80 процентів
нинішніх членів парламенту ПАР від
правлячої Націоналістичної партії
 активні члени «Брудербонду».

Не дивно, що лише їх ставленики
ось уже довгі роки очолюють
уряд. Так стали
прем'єр-міністрами ПАР члени «Брудербонду»
Малан, Стрейдом, Фервуд,
нарешті, Форстер.
«Форстер  Фервурд у

квадраті», «Націстська пілюля», «Гітлер
Південної Африки»  ось лише
деякі прізвиська нового прем єр-
міністра. Однак Балтазар
Форстер з превеликою радістю
приймає їх. Адже кредо «фюрера»
цілком відповідає його власному
світосприйманню.

Балтазар Йоганнес Форстер
народився 13 грудня 1915 року в
Джеймстауні (Капська провінція).
Виховувався на батьківській
фермі в дусі вузьколобого
націоналізму. Вивчав юриспруденцію в
університеті Стелленбош, одним з

Це  для білих.

А це  для корінного населення.



Безправ я  доля чотирнадцяти
мільйонів погрів.

викладачів якого був Фервурд. У

1938 році одержав диплом
адвоката.

Політичну діяльність почав
невдовзі перед другою світовою
війною в східному штаті Капської
провінції як «генерал» пронаціст-
ської таємної організації «Оссева
брандваг» («охорона запряжених
волами фургонів»  скорочено
ОБ), що була одним з
відгалужень «Брудербонду».
З вересня 1942 року по лютий

1944 року Балтазар Форстер був
ув'язнений під номером 2229/42 у
тюрмі міста Йоганнесбург за
обвинуваченням у саботажі й
діяльності на користь гітлерівської
Німеччини.

 Зустрінемо Балтазара
дружним «Хайль Форстер!».

 Може, краще: «Хайль Гіт-
лер!?». Й вдягти коричневі
сорочки? Завжди приємно згадати
молоді роки!
Щось подібне до цієї розмови

велося на аеродромі в Солсбері
(Південна Родезія), де зібралося
двадцять п'ять колег Форстера по
ОБ і по йоганнесбурзькій
в'язниці, щоб зустріти нового
прем єр-міністра ПАР. Сьогодні вони
при владі. А тоді, у 1942 році,
вони діяли тайкома.
їхній яатажок Робі Лібрандт був

доставлений у Південну Африку
на німецькому підводному човні.
Під його керівництвом і при
активному сприянні «генерала»
Форстера «Оссева брандваг» швидко
виросла в організацію з 60 тисяч
чоловік. Вони займалися
саботажем диверсіями, влаштовували

вибухи на електростанціях,
копальнях, залізницях. Форстер
заявив тоді, що ОБ, а отже, і він
особисто є «природним
союзником націонал-соціалізму». «Якщо
хочете,  розпатякував він, 
називайте це антидемократичною
диктатурою. В Італії ЇЇ називають
фашизмом, у Німеччині 
націонал-соціалізмом, а в Південній
Африці  християнським
націоналізмом».

Сьогодні Форстер намагається
заперечити свою причетність до
диверсій, які чинила під його
керівництвом «Оссева брандваг».
Але існуючі документи і сотні
живих свідків твердять протилежне.
Форстер був тісно зв язаний не
лише з гітлерівським агентом Ліб-
рандтом, але й з центром
німецького шпіонажу, який діяв під
опікою салазарівської влади в
Мозамбіку. Всі разом, вони готували
збройне повстання в Південній
Африці, щоб вивести країну з ан¬

тигітлерівської коаліції і укласти
союз з фашистською Німеччиною.
Лібрандта тоді було засуджено

до страти, яку потім замінили
тюремним ув язненням. Майже
одночасно з ним на «казенному пайку»
перебував і нинішній
прем єр-міністр ПАР. Після виходу з
в язниці Форстер ще довго був під
домашнім арештом і міг залишати
приміщення лише з спеціального
дозволу...

У 1952 році «Оссева брандваг»
вливається в Націоналістичну
партію. «Генерал» ОБ  Форстер ро¬

бить спробу пройти в парламент
від округи Бракпан у Трансваалі,
але зазнає поразки.

На наступних виборах, у 1953
році, Форстер пройшов у
парламент від сусідньої округи Нагель і
за кілька місяців став заступником
міністра... освіти.
У серпні 1961 року Фервурд

включає Форстера до складу
свого уряду як міністра юстиції,
поліції і тюрем.
Отже, Балтазар Йоганнес

Форстер, цей політичний пройдисвіт,
зробив карколомну кар'єру.
Честолюбний до нестями, хитрий і
безпринципний, він прагнув
висунутися за будь-яку ціну. І досяг
свого. Отці «Брудербонду»
звернули на нього увагу. «Це корисна
людина»,  вирішили вони.
Дійсно, новий міністр юстиції справдив
надії, які на нього покладалися.
Він одразу дав зрозуміти, що ні
на йоту не одійшов од своїх
фашистських переконань. «Бог пос¬

лав білу людину в Південну
Африку поавити країною», «Тримай
чорного внизу»  ось зміст його
перших заяв при вступі на пост
міністра.
В'язницями та шибеницями

знаменує він своє правління.
Зусиллями Форстера і його однодумців
країна остаточно перетворена на
величезний концентраційний табір
для корінного населення. Расист
аж до самих кісток, Форстер
особисто розробив десятки
жорстоких законів проти тих, хто
виступає з критикою апартеїду і
режиму расової дискримінації. У
першу чергу ці воістину єзуїтські
закони спрямовані проти 14
мільйонів африканців. За наказом
Форстера, розстрілюють мирні

Коли ж негри вимагають для себе людських прав, у дію вступає
поліція Форстера.
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демонстрації в Шарпевіллі, Ланге,
Пондоленді, Віндхуке... На його
совісті cotHi вбитих, тисячі
поранених. За кілька останніх років, як
підрахувала одна західна газета,
південноафриканці дістали від
поліцейських Форстера 850 000
ударів нагаями! Майже 60 000 півден-
ноафриканців перебувають нині за
гратами.

Не вистачає тюрем? І Форстер
одразу ж розробляє закон про
домашній арешт строком до п'яти
років. Приватні будинки
перетворюються на в язниці. Люди,
ув язнені в них, не мають права на
побачення з друзями і родичами.
Але тепер суди вже не встигають
виносити вироки африканським
патріотам: адже щодня перед
ними проходять більш як 1000
африканців. І тоді Форстер вводить
новий закон: про тюремне
ув язнення без суда й слідства.
«Я маю безмежну довіру до

поліцейських сил»,  заявляє
Форстер. І піднімає швидкими
темпами чисельність поліції до 50 тисяч.
Серед цих поліцейських  тисячі
есесівців і гестапівців, що втекли
до Південної Африки від
справедливої кари, і колеги Форстера
по «Оссева брандваг» часів другої
світової війни. Форстер відкриває
нову штаб-квартиру поліції,
будівництво якої обійшлося в три
мільйони доларів. Поліція має в
своєму розпорядженні сотніспеціальних автомашин, автоматичну Узброю, сльозоточиві гази і собачу

«гвардію»  зграї німецьких
вівчарок, натасканих на африканців.
Усе це коштувало, за офіційними
даними, 69 мільйонів доларів.
Народ Африки розплатився за це
морем сліз і крові.
У давні часи поети називали

Південну Африку «країною
сонячного світла». Нині корінні жителі
цієї країни бачать сонце крізь
тюремні грати. Форстер відкрив
страшний концтабір на острові
Роббен, розташованому за десять
кілометрів від Кейптауна. Роббен-
острів-катівня. Туди

відправляють політв'язнів, хоч спершу табір
призначався для карних злочинців,
вбивців та грабіжників. Зараз
там страждають кращі сини
Південної Африки і серед них
Нельсон Мандела та його товариші,
засуджені расистами на довічне
ув язнення. Там досьогодні
перебуває борець за свободу Роберт
Собукве, хоча строк його
ув язнення давно минув. Політичним
в язням наглядачі безсоромно
заявляють, що ті не залишать
острів, доки живі. Режим Фервурда
Форстера заборонив усім

морським судам наближатися до
острова без спеціального на те
дозволу...

В останні роки діяльність
Форстера вже не обмежувалася
кордонами ПАР. Його агенти
створили в Лесото, Ботсвані й
Свазіленді, в колоніях Португалії 

Мозамбіку й Анголі, в Малаві й
Південній Родезії таємну
організацію, що поєднувала шпигунство
і підривну роботу з викраденням
людей. Штаб-квартира цієї
організації міститься в Преторії і
перебуває під прямим контролем
політичного відділу поліції
Форстера. Він-таки підготував
перетворення Південної Родезії на
расистський бастіон.
Створивши «диявольський союз»

із Салазаром і Яном Смітом, Фер-
вурд і Форстер, наче в лещата,
затиснули африканські держави,
розташовані між ПАР, Родезією й
португальськими колоніями. Вони
немало попрацювали, щоб
створити армію, якої ніколи досі не мала
ця держава. Та оскільки жодна
країна не загрожує ПАР, виникає
запитання: заради чого

замовляють таку величезну кількість
зброї  танків, літаків,
вертольотів? Відповідь може бути лише
одна: ПАР стала останнім серйозним
бастіоном колоніалізму на
африканському континенті. «Брудер-
бонд» і його «апостол» Форстер
готові відстоювати колоніалізм в
Африці. Доказом є вся минула
діяльність Форстера. А як же
майбутня?

У першому офіціальному вис-
За наказом Форстера розстріляно жителів Шарпевілля. тупі 14 вересня 1966 року новий



прем'єр-міністр ПАР заявив:
«Мені хотілося б йти слідами
покійного Хендріка Фервурда...»
Форстер повідрмив також, що «в
інтересах державної безпеки» він
вирішив залишити за собою пости
міністра поліції і тюрем.
28 вересня в столиці ПАР

розпочав роботу «симпозіум» з
проблем «міжнародного комунізму і
його впливу на ПАР». На ньому
були широко представлені наці-
сти найрізноманітніших мастей 
від західнонімецьких «ветеранів
СС» до «ультра» з американського
товариства Джона Берча.
«Симпозіум» відкрив брат нинішнього
прем'єр-міністра ПАР Дж. Д.
Форстер.

У мальовничому передмісті

Преторії, Брінтіріоні, навколо вілл, що

належать президенту Південно-

Африканської Республіки,
прем'єр-міністру і міністрам, зведена
двометрова огорожа з колючого

дроту. Перетворення столичного

району на укріплений табір
зображувалося владою як невинна
операція по міському благоустрою.
У ПАР «забрів» ватажок

англійських фашистів Освальд Мослі.
«Наша політика мало чим

відрізняється від політики уряду ПАР»,
браво заявив він на
прес-конференції в Йоганнесбургу. Частим
гостем Форстера є й такий собі
А. Честертон  засновник так
званої ліги «Кендор», діяльність якої
направлена на організацію
міжнародної підтримки режиму Сміта в
Південній Родезії. Ще одним
поважним гостем Форстера був
есесівський диверсант Отто Скорцені.
Він зустрічався з сенатором Вей-
хардтом, лідером
південноафриканської фашистської організації
«Сір! сорочки», а також з
багатьма керівними діячами «Брудер-
бонду» і Націоналістичної партії.
Преторія, видно, стає Меккою

сучасних фашистів, а Форстер,
судячи з усього, збирається взяти
на себе роль лідера
міжнародного фашизму. Він уже тісно
зв'язаний з фашистськими
організаціями, що пустили своє коріння в
Сполучених Штатах, Англії та
інших країнах західного світу.
Які ж таємні пружини тримають

при владі цю знавіснілу
екстремістську кліку расистів і фашистів
із «Брудербонду»?
«Гроші  ключ до будь-якої

загадки»,  говорив Бальзак. Без
допомоги зовні, без мільярдних
капіталовкладень Великобританії
(мільярд фунтів стерлінгів), США
(600 мільйонів доларів) і ФРН
(півмільярда марок), без прямої
військової допомоги країн НАТО
нинішній режим ПАР був би,
мабуть, уже зметений. Для
міжнародного імперіалізму ПАР  це
найнадійніша фортеця в боротьбі
проти істинної свободи й
незалежності народів Африки. Сполучені
Штати задля колосальних
прибутків з нелюдської експлуатації нег¬

рів бойкотують резолюції ОСИ
про боротьбу проти расизму в
ПАР, а Бонн задля своїх
реваншистських цілей співробітничає з
Форстером в питаннях
виробництва ядерної, хімічної і
бактеріологічної зброї. Південноафриканські
расисти відверто нахваляються, що
за допомогою Бонна вони вже
сьогодні здатні створити атомну
бомбу. Цією роботою керує
колега Форстера, міністр економіки
ПАР Ніколас Дідеріхс, німець за
походженням, один із лідерів
«Брудербонду» і головний агент
у ПАР найкрупнішого фінансового
й промислового магната Західної
Німеччини Германа Абса.
«Південна Африка мусить почати
виробництво атомних бомб і пустити їх
у дію проти афрр-азіатських дер¬

жав»,  заявив нещодавно
Дідеріхс.
Заокеанські расисти,

західнонімецькі людиноненависники,
англійські колонізатори  ось
духовні близнюки брудербондівських
«братів». І ті, й інші готові на
будь-які злочини заради свого
процвітання й збагачення
монополій. Новоз'явлений прем'єр
Форстер уже довів, що забитий Фер-
вурд був немовлям порівняно з
ним. Та наближається вже час
розплати. Апостол «Брудербонду»,
колишній «генерал»
південноафриканських штурмовиків Балтазар
Иоганнес Форстер йде шляхом
Гітлера, і він дійде ним до свого
ганебного кінця.

Г. КОРОТАЄВСЬКИЙ

ВСЕСВІТУ

БАГАТОТОННИЙ
СУВЕНІР. Іспанське військово-
морське міністерство
оголосило про продаж на брухт
старого і вже ні до чого
не придатного крейсера «Ал-
міранте Кервера». Проте не
довелося різати цей
крейсер на шматки, щоб
скоріше продати його.
Знайшлося кілька багатіїв-американ-
ців, бажаючих придбати
крейсер цілком, як сувенір.
Іспанські чиновники,
зваживши на такий попит,
значно підвищили
оголошену раніше ціну, і мають
намір влаштувати аукціон.

ВВІЧЛИВІСТЬ. У різних
містах світу в трамваях
можна побачити однакові
оголошення: «Розмовляти з
водієм під час руху
заборонено». В Марселі, у
Франції, це оголошення звучить
трохи інакше: «Будь ласка,
не відповідайте водію під
час руху».

ПРИЄМНІ МАНЕРИ.

Керівництво республіканської
партії Сполучених Штатів
відкрило академію для
молодих політичних діячів. У
програмі навчання . курс
«симпатичного

рукостискання», курси «чемності і
хороших манір» тощо.
Керівництво партії закликає всіх
своїх членів, які мають
намір у майбутньому
балотуватися на виборах у сенат,
в місцеві органи влади
тощо, пройти курс навчання в
новій академії.

«КНИГОЛЮБИ». Про
головні принципи
заснованого нещодавно в Римі
нового клубу любителів
книжок, дуже виразно
повідомив його президент: «Зміст
книжки не має для нас
аніякого значення. Ми
цікавимося лише її зовнішнім
виглядом і гармонією його
з меблями».

ЗЛОЧИН ЧИНОВНИКА.
Службовець магістрату
міста Руселаре в Бельгії
заявив прилюдно, що один із
заступників мера цілком
неписьменний і навіть не
вміє лічити до десяти.
Міський суд, перед яким став
службовець, визнав, щр
його заява цілком відповідає
дійсності, але засудив
необережного чиновника у
відповідності із статтею
бельгійського карного
кодексу про «розкриття
державних таємниць».
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РОМАН

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ДОПОВІДНА НЕБІЖЧИКА КАЛАМА

Вертаючись увечері додому, Метре,
минувши газовий ліхтар край пішоходу,
глянув на освітлені вікна своєї квартири. Він
завжди робив це  підсвідомо. Якби у той
мент хто зненацька спитав комісара, чи в
нього світиться, то він, мабуть,
замислився б, перш як відповісти. Так само
підсвідомо, між третім і четвертим поверхами
він заходжувався розстібати пальто, аби
дістати з кишені штанів ключ, хоча йому
щоразу відчиняла дружина, заледве він
ступав ногою на солом'яний килимок під
дверима.

Ці звички вироблювались роками, і він їх

ревно дотримувався, хоча нікому б у світі
в цьому не признався. Щоправда, сьогодні
не випадало нагоди дотримати ще однієї
звички, бо не було дощу. В дощ дружина
якось особливо брала з його рук намоклу
парасольку, нахиляючись водночас, щоб
цьомкнути його в щоку.

Як і завжди, він запитав:
 Хто-небудь дзвонив?
 Так,  відповіла вона, зачиняючи

двері.  Але, гадаю, не варто знову застібати
пальто.

День сьогодні видався похмурий  не
теплий і не холодний; близько другої
пройшов дощ із градом. Мегре весь цей час
просидів на набережній Орфевр,
займаючись поточними справами.

 Ти не голодний?
Світло в квартирі було якесь тепліше,

рідніше, аніж у кабінеті. В око впали
наготовані для нього на столику газети.
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 Я обідав з шефом, Люкасом і Жан-
в'є в «Дофіні».
%По тому всі четверо подались на

засідання Товариства сприяння поліції. Уже три
роки поспіль Метре, проти його волі,
обирали заступником голови.

 Маєш час випити чашку кави. Тільки
скинь пальто. Я йому сказала, що ти
прийдеш не раніше одинадцятої години.
А зараз пів на одинадцяту. Сьогоднішнє

засідання тривало недовго. Коли
закінчилося, вони ще раз завернули до пивнички
випити по кухлю пива, і Мегре спустився
у метро.

 То хто дзвонив?

 Міністр.
Спинившись посеред вітальні, він глянув

на неї, насупивши брови.
 Що за міністр?
 Та отой, як його... цивільного

будівництва. Якийсь Пуен, коли я правильно
розчула.

 Огюст Пуен -  еге ж, є такий. Кажеш,
телефонував сюди? Сам дзвонив?

 Так.

 А ти не порадила йому подзвонити на

набережну?
 Він хоче поговорити з тобою віч-на-

віч. І то якнайшвидше. Коли я відповіла,
що тебе нема вдома, він поцікавився, чи я
не служниця. Здається, він був чимсь дуже
стурбований. Я сказала, що я пані Мегре.
Він вибачився, а потім спитав, де ти та коли
будеш удома. У мене таке враження, що
то дуже несмілива людина.

 Щось я не чув про нього нічого
такого.

 Йому навіть забаглося знати, чи я
сама в квартирі. Та далі він мені пояснив,
що не хоче, аби хто довідався про цю
телефонну розмову, тому й дзвонить не з
міністерства, а з таксофона. І повторив, що
для нього дуже важливо побачити тебе
якнайшвидше.
Поки дружина говорила, Мегре дивився

на неї, суплячи брови. Знов якась політика!
Вже не раз бувало, що державні діячі 
депутати, сенатори та всякі інші цабе 
звертались да нього по допомогу, але досі
все йшло офіційними каналами: його
викликав шеф, і розмова, як правило,
починалася так:

 Даруйте мені, бідолахо Мегре, що я
доручу вам не дуже приємну справу.

І справді, здебільшого це були досить-
таки неприємні справи.
Мегре не був знайомий з Огюстом Пуе-

ном особисто, не знав навіть, який той
собою. До того ж міністр не належав до тих
людей, про яких часто пишуть газети.

 Чого ж він не подзвонив на
набережну?

Це він скоріше запитав сам себе. Однак
пані Мегре відповіла:

 А звідки я знаю? Я тільки кажу те, що
чула. Спершу він сказав, що дзвонить з
таксофона...
Ця деталь найбільше вражала пані Мегре.

Для неї міністр республіки був неабиякою
персоною. їй важко було уявити собі, як
така людина затемна, трохи не потайки,
прослизає в телефонну будку на розі
бульвару.

 ...а далі, щоб ти приїхав не в
міністерство, а просто до нього на квартиру...

Вона зазирнула в папірець, де було
написано кілька слів.

 ...бульвар Пастера, будинок 27. До
консьєржки звертатись не треба. П'ятий
поверх, двері ліворуч.

 І він там на мене чекатиме?

 Чекатиме, коли б ти не приїхав. Хоча
він мав натомість сидіти в міністерстві до
півночі.

 Може, це жарт?  спитала вона
зовсім іншим голосом.
Він заперечно похитав головою. Авжеж,

дивно все це, незвично, але на жарт не
скидається.

 Ти вип'єш кави?

 Ні, дякую. Я оце тільки пив пиво.
Він, стоячи, налив у склянку трохи

тернівки, ковтнув, узяв з каміна чисту люльку
і попростував до дверей.

 Я скоро повернусь.
Він вийшов на бульвар Рішар-Ленуар.

Волога, що насичувала повітря,
перетворилася на туман, що кільцями огортав вуличні
ліхтарі. Мегре не взяв таксі: до бульвару
Пастера він швидко дістанеться й метро. А
може, ще й тому, що не вважав свій візит
службовим. В поїзді, втупившись
бездумним поглядом у якогось вусаня, що сидів
з газетою навпроти, Мегре питав себе,
чого від нього треба Огюстові Пуену і чому
той призначив таке невідкладне й
водночас таємниче побачення.

Він знав про Пуена тільки те, що це
колишній вандейський адвокат  з Лароша-
на-Йоні, котрий досить пізно, як на свій
вік, узявся за політику. Він був один з тих,
кого обрали в депутати після війни, беручи
до уваги їх підпільну діяльність в часи
окупації.

Чим саме відзначився Пуен,  Мегре
не знав. Та як би там не було, якщо для
деяких його колег кар'єра кінчалась
депутатським кріслом, Пуена ось уже котрий раз
переобирають, а три місяці тому, при
формуванні останнього кабінету, він дістав
портфель міністра цивільного будівництва.

Комісар не чув про нього жодної плітки,
З тих, які ходять про більшість політичних
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ратоборців. Про дружину теж мовчали. Так
само й про дітей, якщо вони в нього були.
Коли Метре вийшов на станції Пастера з

метро, туман погустішав, заступаючи все
жовтавою пеленою, і він відчув на губах
дрібнісінькі, мов порох, краплинки. На
бульварі ані душі, тільки здалеку від
Монпарнаса долинули чиїсь кроки, та за
хвилину почувся свисток поїзда, що рушав з
вокзалу.

Деякі вікна ще світилися крізь туман,
навіюючи почування миру та безпеки. Оці
будинки  не багаті й не бідні, не нові й
не старі, з квартирами майже на один
штиб  були заселені здебільшого людом
середньої верстви: вчителями,
чиновниками, службовцями, які щоранку сідали в
метро чи автобус в один і той же час.
Він натис кнопку дзвінка, і коли двері

розчинилися, нерозбірливо буркнув щось
і попрямував до ліфта.
Вузенька, на двох, кабіна тихо, без

поштовхів поповзла вгору. Двері на всіх
поверхах були однакового
темно-коричневого кольору, під дверима однакові
солом'яні килимки.

Він подзвонив, і двері ту ж мить
одчинилися, ніби хтось стояв з того боку,
вхопившись за дверну ручку.

Очевидно, то був сам Пуен. Він ступив
три кроки вперед і відправив ліфт униз,
Мегре не здогадався зробити це.

 Пробачте, що я вас так пізно
потурбував,  буркнув Пуен.  Сюди, прошу...

Пані Мегре була б розчарована: він мало
скидався на того міністра, якого
намалювала їй уява. Огрядний, на зріст майже
однаковий з комісаром, хіба що ширший в
плечах, незграбніший. Він був схожий на
селюка: чітко окреслені риси обличчя,
грубий ніс, великий рот  достоту, як ото на
головах, що їх вирізають із кінських
каштанів.

На ньому був якийсь сіренький костюм,
краватка. Та найбільше вражали в ньому
кошлаті брови, широкі й густі, неначе вуса,
і таке ж густе й довге волосся на руках.
Він, із свого боку, з неприхованою

цікавістю розглядав Мегре.
 Сідайте, комісаре.
Квартира, менша від тієї, в якій мешкав

Мегре на бульварі Рішар-Ленуар, мала,
мабуть, дві, а може й три кімнатки та
малесеньку кухню. З передпокою, де висіло
дещо з одягу, вони перейшли до кабінету,
що більше скидавсь на кімнатку одинака.
На поличці, прибитій до стіни,
вишикувались люльки,  десять або й дванадцять,
 переважно череп'яні, і одна, дуже

гарна, пінкова. На старомодному письмовому
столі  колись такий був і в батька
Мегре  лежали розкидані, притрушені тютю¬

новим попелом папери; у ньому було безліч
всіляких дрібних шухлядок. Мегре одразу не
наважився розглядати на стіні фотографії
Пуенових батьків в однакових чорних з
позолотою рамцях  такі портрети можна
побачити в будинках вандейських фермерів.
Вмостившись у своєму зручному кріслі,

такому схожому на крісло батька Мегре,
Пуен недбало торкнув пальцем коробку з
сигарами.

 Гадаю...  почав був він.
 Я більше полюбляю люльку, _

пробурмотів, усміхнувшись, комісар.
Міністр простяг йому розпечатаний

пакунок із сірим тютюном і заново
розпалив свою люльку, що вже встигла

загаснути.

 Ви, мабуть, здивувалися, коли ваша
дружина вам сказала...

Він спробував зав'язати розмову і
лишився невдоволений першою фразою. А
обстановка склалась вельми цікава. Двоє
чоловіків, однакові на зріст та майже
ровесники, сиділи один проти одного в
затишному, теплому кабінеті і, не криючись,
навзаєм розглядали один одного. Можна
було подумати, що кожен додивляється,
чим він іще схожий на другого, це їх займає
дедалі дужче, але вони все ще вагаються
визнати себе за братів.

 Послухайте, Мегре. Ми тут самі, і,
гадаю, нам нема чого обмінюватись
вишуканими фразами. Щоправда, я про вас знаю
тільки з газет та з слів інших.

 Так само і я про вас, пане міністр.
Пуен зневажливо махнув рукою: мовляв,

цей титул ні до чого.
 Зараз я у великій скруті. Досі ще

ніхто про це не знає, ніхто нічого не
підозрює  ні прем'єр-міністр, ні навіть моя
дружина, від котрої звичайно я не криюсь.
Я вирішив звернутися саме до вас.

На мить він одвів погляд і затягся
люлькою, ніби засоромившись, останньої фрази,
в якій дещо можна було розтлумачити як
заяложені або й умисні лестощі.

 Я не схотів іти ієрархічним шляхом,
а саме  звертатись до начальника

кримінальної поліції. Я дію неправильно. Ви
аніскільки не були зобов'язані приходити
сюди, так само як не зобов'язані мені
допомагати.

Зітхнувши, він підвівся.
 Вип'єте чарку?  спитав він і,

скривившись (що мало зображати усмішку),
додав:  Не бійтеся. Я не маю наміру
підкупити вас. Але так чи інак, сьогодні ввечері мені
справді треба випити.

Він пройшов у суміжну кімнату й
повернувся з одкоркованою пляшкою та двома
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чарочками без ніжок  з таких пгють у
провінційних готелях.

 Скуштуйте домашньої горілки, її мій
батько виготовляє щоосені. Оця вже
вистояла двадцять років.
Тримаючи чарки в руках, вони глянули

один на одного.

 За ваше здоров'я.
 За ваше, пане міністр.

Цього разу Пуен ніби не дочув останніх
слів.

 Коли я не знаю, як почати, то це не
тому, що я чуюсь перед вами ніяково, а
через те, що цю історію важко розказати
до ладу. Ви читаєте газети?

 Вечорами, якщо зловмисники дарують
мені вільну хвилину.

 Політикою цікавитесь?
 Мало.
 Вам відомо, що я не політик у

справжньому розумінні цього слова?
Мегре ствердно кивнув.
 Гаразд. Ви, певно, чули про Клерфон-

ський завал.

Цього разу Мегре мимоволі здригнувся,
і, видно, якась тінь майнула на його
обличчі, бо його співрозмовник похилив голову
й тихо додав:

 На жаль, йдеться таки про це.
Іще в метро Мегре намагався відгадати,

про що з ним говоритиме міністр. І зовсім
не подумав про Клерфонську справу, хоч
вона не сходила з газетних сторінок ось
уже місяць.
Клерфонський санаторій, побудований в

От-Савуа між Южіном та Межевом, на
висоті тисяча чотириста метрів, мав стати
одним з найефектніших витворів архітектури
післявоєнних літ.
Хто перший подав думку спорудити для

знедолених дітей заклад, що не
поступався б перед модерними приватними
санаторіями,  Мегре не пам'ятав, бо це
почалось багато років тому. Було немало
розмов про цей проект. Дехто вбачав у цьому
чисто політичний хід, в палаті точилися
палкі дебати, для вивчення проекту було
створено комісію, і після довгої боротьби він
врешті пройшов.
А місяць тому сталося страшне лихо.

Ніхто не пам'ятає, щоб так рано розтанув
сніг. Гірські потоки переповнились водою.
І от підземна річечка Ліза, хоч і дрібна 
її й на картах немає,  вимила фундамент
з-під цілого крила Клерфона.
Слідство, що розпочалось на другий день

після здвалу, і досі не закінчилось.
Експерти не дійшли згоди. А про газети годі й
казати  залежно від політичного
забарвлення, кожна обстоювала своє твердження.

Загинуло сто двадцять вісім дітей, коли
завалився один з корпусів, решту
терміново вивезли.

Трохи помовчавши, Мегре пробурмотів:
 Ви, здається, іще не входили до

складу кабінету, коли почав будуватись Клер-
фон?

 Ні. Я не був навіть членом
парламентської комісії, яка голосувала за
асигнування проекту. Правду кажучи, аж до
останнього дня я знав про цю справу не більше
того, що знали всі з газет.

Він помовчав, а потім спитав:
 А ви, бува, не чули про доповідну

Калама?

Мегре з подивом глянув на нього,
похитав головою.

 То ще почуєте. Почуєте безперечно.
Всякого наслухаєтеся. Ви, мабуть, не
читаєте таких часописів, як скажімо «Чутки»?

 Ніколи.

 А Ектора Табара знаєте?
 Тільки з чужих слів. Колеги з вулиці

Соссе повинні знати його краще од мене.
Він мав на увазі службу національної

безпеки, яка, безпосередньо підлягаючи
міністерству внутрішніх справ, часто
отримує доручення, що тією чи іншою мірою
стосуються політики.
Табар був сумнівної слави журналіст,

його натоптаний усякими плітками тижневик
«Чутки» не раз вдавався до шантажу.

 Дивіться, що вони надрукували за
шість днів після катастрофи.
Коротка, загадкова фраза: «Чи ж

наважаться врешті, під тиском громадськості,
опублікувати зміст доповідної Калама!»

 І це все?  здивувався комісар.
 А ось гляньте, що в наступному

номері:
«Всупереч загальній думці, нинішній уряд

впаде ще наприкінці весни, і не через
зовнішню політику, не через події в Північній
Африці, а в зв'язку з доповідною Калама.
Хто приховує цей документ!»
Слова «доповідна Калама» чомусь

видалися Мегре дуже кумедними, і він,
усміхнувшись, запитав:

 А хто такий Калам?

Однак Пуен не всміхався. Вибивши
люльку у велику мідну попільницю, він
пояснив:

 Професор Національної школи мостів
і шляхів. Ось уже два роки, як він помер, 
від раку, коли не помиляюсь. Його ім'я
невідоме широкій публіці, але він зажив
слави серед фахівців з прикладної
механіки та цивільного будівництва. Бувало,
Калама запрошували як дорадника на
будівництва у різні країни, і в Японію, і в Південну
Америку; він був безперечним авторитетом
в галузі опору матеріалів, насамперед
бетону. Калам написав працю, якої не читали ні
ви, ні я, проте її можна знайти у кожного
архітектора, це  «Хвороби бетону».
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 І Калам брав участь у будівництві
Клерфона?

 Безпосередню. З вашого дозволу, я
розповідатиму все це за, так би мовити,
особистою хронологією. Відколи стався
завал, я не знав, як я вже вам казав, нічого,
крім того, що писалося в газетах. Навіть
не пам'ятав  за чи проти проекту
голосував я п'ять років тому. Довелося
зазирнути до «Офісьєль», аби пересвідчитися, що
я голосував за проект. Я й сам не читаю
«Чуток». Якраз після другої репліки газети
прем'єр-міністр одвів мене вбік і запитав:
«Чи відомо вам що-небудь про доповідну
Калама?»

Я йому щиро відповів, що нічого не знаю.
Він, видно, був здивований: я й досі не
певен, чи повірив він мені тоді.
«Однак вона має бути десь серед ваших

архівів»,  мовив прем'єр-міністр.
Саме тоді він і довів до мого відома цю

справу. П'ять років тому, після дебатів у
питанні Клерфона, оскільки думки
парламентської комісії розділились, один
депутат  уже не пам'ятаю хто саме 
запропонував запросити для консультації фахівця
з незаперечним авторитетом.
І він назвав професора Жюльєна Калама

з Національної школи мостів і шляхів.
Професор певний час вивчав проект, навіть
особисто побував на місці, в От-Савуа.
Після цього він написав доповідну, яку

мала розглянути комісія.
Мегре дещо почав розуміти.
 І його висновок був негативний?
 Чекайте. Коли прем'єр мав зі мною

розмову, документ цей за його наказом
уже розшукували в архівах палати.
Насамперед кинулись до досьє комісії. Вияви-
пось, що пропала не тільки доповідна, а й
кілька поданих свого часу звітів. Чи
розумієте ви, про що це говорить?

 Що дехто зацікавлений, аби доповідна
ніколи не була опублікована.

 А тепер прочитайте ось це.
То була нова репліка в «Чутках», така

сама коротка, зате не менш зловісна:
«Чи справді пан Артюр Ніку такий

могутній, що не дозволить опублікувати
доповідну Калама!»
Мегре знав це ім'я, як і сотні інших. А

фірму «Ніку та Совгрен» тим більше: вона
згадувалась усюди, де йшла мова про
будівництво дороги, моста або шлюзу.

 Саме фірма «Ніку та Совгрен» і
будувала Клерфонський санаторій.
Мегре пожалкував, що прийшов. Якщо

до Огюста Пуена він відчував симпатію, то
історія, яку той йому виклав, дуже йому
не сподобалася, він почував себе якось
кепсько й незручно, мовби хто в його при¬

сутності розповів жінкам непристойний
анекдот.

Однак він мимоволі силкувався відгадати
роль Пуена в цій трагедії, яка коштувала
життя ста двадцяти вісьмом дітям. І він
мало не спитав його прямо: «А чим же ви
завинили?»

Він здогадувався, що тут замахуються на
політиків, та ще й, певно, високого польоту.

 Я постараюсь розповідати якомога
коротше. Так от, прем'єр попросив мене
провести якнайретельніші розшуки в
архівах мого міністерства. Національна школа
мостів і шляхів підлягає безпосередньо
міністерству цивільного будівництва. Цілком
логічно, що десь серед наших справ мала
бути бодай одна копія доповідної Калама.

Знов оці два знамениті слова!
 і ви нічого не знайшли?
 Нічого. Тільки даремно поперевертали

тонни вкритого порохом паперу.

Мегре аж недобре зробилось, він
заворушився в кріслі, і його співрозмовник це
помітив.

 Бачу, вам політика не до вподоби?
 Правду кажучи, ні.
 Мені теж. Хоч як це дивно, але саме

поклавши собі не втручатись у політику, я,
дванадцять років тому, погодився
виставити свою кандидатуру на виборах. І коли
три місяці тому мені запропонували ввійти
до кабінету, я дав себе умовити, керуючись
наміром добитися бодай трошки
справедливості в політичних справах. Ми з
дружиною люди прості. Перед вами наша
паризька квартира  тут ми мешкали під час
сесій палати, відколи мене обрали
депутатом. Це скоріше куток одинака. Дружина
могла б залишатись в Лароші-на-Йоні, де
у нас є будиночок, але ми не звикли
розлучатись.

Він говорив невимушено й просто.
 Тепер, коли я став міністром, ми

офіційно мешкаємо при міністерстві, по
бульвару Сен-Жермен, але тікаємо в цей
закутень, коли тільки можемо, а найпаче в
неділю.
Та не в тім річ. Якщо я до вас

подзвонив з вуличного телефону, про що вам,
певно, сказала ваша дружина,  коли я
не помиляюсь, вона вдачею така ж, як і
моя,  отже, якщо я подзвонив до вас із
вулиці, то лише з міркувань обережності.
Я майже переконаний, хоч, може, воно й
не так,  що мої розмови з міністерства
і з цього помешкання підслуховуються, вам
відомо де. Можу додати, що сьогодні, перш
як вирушити сюди, я зайшов у кінотеатр на
бульварі через одні двері, а вийшов через
другі, а також двічі поміняв таксі. І навіть
не знаю, чи цей будинок, бува, не під
наглядом.
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Тепер ДАегре пойняла жалість. Досі Пуен
говори^ спокійно, недбалим голосом. Та
підійшовши до основного, він ніби
збентежився, завагався, неначе побоювався, аби
у Мегре не склалась яка неправильна
думка про нього.

 Геть чисто поперекидали архіви
міністерства, та один бог святий знає, куди
щез документ, змісту якого уже не
пам'ятає жодна жива душа. Відтоді,
щонайменше двічі на день, до мене дзвонив прем'єр-
міністр, і я не впевнений, що він мені
довіряє. Ми почали розшуки в школі мостів і
шляхів, та все марно  аж до
сьогоднішнього ранку.

Мегре не міг стриматись, щоб не спитати,
як ото буває питають, чим же скінчився
роман:

 Доповідну Калама знайшли?
 В усякому разі, щось схоже на неї.
 Де?

,

 В шкільній коморі.
 Хто? Професор?
 Ні. Асистент. Вчора по обіді

приносять мені картку від такого собі Пікемаля,
про якого я зроду не чув, а на ній
написано олівцем: «У справі доповідної Калама».
Я попросив негайно його пустити. Спершу
я потурбувався спекатися моєї секретарки,
мадемуазель Бланш, яка в мене працює вже
понад двадцять років. Сама вона з Лароша-
на-Йоні і раніше працювала в моїй
адвокатській конторі. Ви ще побачите, що я
зробив правильно. Мого начальника
канцелярії теж не було. Я зостався сам на сам з
чоловіком непевного віку, з пильним
поглядом, котрий мовчки стояв переді мною,
тримаючи під рукою щось загорнуте в
сірий папір.

 «Пан Пікемаль?»  спитав я трохи
занепокоєно, бо спершу таки подумав, що
маю справу з божевільним.

Твой ствердно кивнув.
«Сідайте».
«Та нічого...».
У мене склалось враження, що в його

очах поблискують якісь недобрі вогники.
Нараз він нахабно спитав:
«То це ви міністр?»
«Так».
«Я асистент із школи мостів і шляхів».
Він ступив два кроки наперед, простяг

мені пакет і промовив:

«Розпечатайте і дайте мені розписку».
В пакеті лежав машинопис  копія на

сорока сторінках, із заголовком на
титульній сторінці:
«Доповідна записка щодо будівництва

санаторію в Клерфоні (От-Савуа)».
Документ не був підписаний, але ім'я

Жюльена Калама, його звання, а також
дата були видруковані на останній сторінці.

Не сідаючи, Пікемаль повторив:
«Я прошу розписку».
Я йому написав розписку. Він згорнув

папірець, поклав у потертий гаман і вже
був попрямував до дверей. Та я попросив
його зачекати.

«Де ви її знайшли?»
«У комірчині».
«Вас іще викличуть скласти письмове

свідчення».
«Гаразд. Ви тепер знаєте, де мене

знайти».

«А ви нікому не показували цього
документа?»

«Нікому»,  відповів він, презирливо
глянувши мені в очі.

«А інших копій там не було?»
«Наскільки мені відомо  ні».
«Дякую».
Отут то я і допустився помилки,  Пуен

зніяковіло глянув на Мегре.  Можливо й
через дивну поведінку отого Пікемаля, бо
він мені чомусь нагадував анархіста, який
має намір кинути бомбу...

 Скільки йому років?  спитав Мегре.
 Десь близько сорока п'яти. Одягнений

не добре й не погано. А погляд, як у
божевільного або фанатика.

 Ви розвідувались про нього?
 Не одразу. Було вже п'ять годин. У

приймальні сиділо ще чоловік п'ять, а
ввечері я мав головувати на бенкеті
інженерів. Побачивши, що мій відвідувач вийшов,
секретарка повернулась, а я тим часом
поклав доповідну Калама в портфель.
Треба було зараз же подзвонити прем'єр-

міністрові. Якщо я цього не зробив, то,
повірте, тільки тому, що не був певен, чи
Пікемаль сповна розуму і що документ не
підробка. Нам трохи не щодня доводиться
мати справи з усякими психопатами,

 Доводиться й нам.

 То ви мене повинні зрозуміти. Прийом
відвідувачів затягся до сьомої години. Я
ледве викроїв час забігти додому, щоб
переодягтися.

 Чи сказали ви дружині про доповідну
Калама?

 Ні. Я їй тільки сказав, що пообіді піду
на бульвар Пастера. І взяв із собою
портфель. Ми тут буваємо часто. У неділю ми
приїжджаємо сюди вдвох, тут і обідаємо.
Дружина сама все готує. Я, буває, заходжу
сюди й сам, коли в мене важлива робота
і мені треба спокійно попрацювати.

 А де відбувався бенкет?
 В Пале-д'Орсей.
 Ви взяли портфель із собою?
 Ні. Я його полишив, замкнувши

ключем, на шофера, якому я цілком довіряю.

90



!  А потім ви приїхали прямо сюди?
 Так. Десь о пів на одинадцяту.

Міністрам, на щастя, необов'язково залишатись
після урочистої частини.

 Ви були одягнені у фрак?
 Я його зняв, ідучи до кабінету.
 Ви прочитали доповідну?
 Так.

 Ви гадаєте, це був справжній
документ?

Міністр ствердно кивнув.
 Якби її опублікували, це, мабуть,

наробило б шелесту?
 Безперечно.
 А чому?
 Тому, що професор Калам, так би

мовити, прямо передбачив завал. Оскільки
я новачок у міністерстві цивільного
будівництва, то не зможу точно переказати вам
міркування професора, тим більше всілякі
технічні подробиці, якими він скріплює свій
висновок. Та безперечно одне: він рішуче
висловився проти спорудження санаторію
за таким проектом, тож обов'язком
кожного, хто читав доповідну, було голосувати
проти або ж, принаймні, вимагати
додаткових висновків. Ви мене розумієте?

 Починаю розуміти.
 Звідки «Чутки» довідались про доку-г

мент  для мене таємниця. Хіба що
дістали копію. Я більше нічого не знаю,
проте, судячи з усього цього, єдиною

людиною, котра якийсь час мала один

примірник доповідної Калама, був я.
 Що ж усе-таки сталося?
 Десь близько півночі я хотів

подзвонити прем'єр-міністрові, але мені відповіли,
що він на політичних зборах в Руані. Я мало
не попросив зв'язати мене з ним...

 І не подзвонили?
 Ні. Бо саме згадав про службу

підслуховування. Я почувався так, ніби тримаю
в руках скриньку з динамітом, яким можна
не тільки висадити в повітря уряд, а й
знищити декого з моїх колег. Адже
неприпустимо, щоб ті, хто читав доповідну, могли...
Мегре здогадувався, що той скаже далі.
 Ви лишили доповідну в цій квартирі?
 Так.

 В кабінеті?

 Який замикається на ключ. Я вважав,

що це безпечніше місце, аніж міністерство,
де снується бозна-скільки людей, яких я
майже не знаю.

 Ваш шофер зоставався внизу весь той
час, поки ви вивчали документ?

 Ні. Я одразу його відпустив. Я взяв
таксі на розі бульвару.

 Чи розмовляли ви з дружиною, коли
повернулись додому?

 Тільки не про доповідну Калама. Я й
словом ні перед ким не прохопився про

неї аж до першої години наступного дня,
коли зустрів у палаті прем'єр-міністра. Я
довів справу до його відома, відкликавши
його до вікна.

 І це його схвилювало?
 Гадаю, що так. Будь-який глава уряду

на його місці чувся б так само. Він
попросив мене взяти доповідну і вручити йому
особисто.

 А доповідної у вашому кабінеті вже
не було?

 Отож то й є...

 І замок у дверях зламано?
 Та ні...

 Ви бачились із прем'єр-міністром?
 Ні. Я, знаєте, аж заслаб. Я переніс

прийом відвідувачів і поїхав на бульвар
Сен-Жермен. Дружина подзвонила прем'єр-
міністрові, що мені негаразд  я, мовляв,
знепритомнів  і що я зайду до нього
завтра вранці.

 Ваша дружина вже знає?
 Уперше в житті я сказав їй неправду.

Достоту не пам'ятаю, що саме я їй
наговорив, але кілька разів мало не забрехався.

 Вона знає, що ви тут?
 Вона вважає, що я на зборах. Я оце

питаю себе, чи ви зрозумієте моє
становище. Я зостався сам, і мені здається, всі
мене осудять, скоро я розтулю рот. Ніхто
не повірить моїм словам. Адже я мав у
себе доповідну Калама, я  єдина людина,
крім Пікемаля  тримав її в руках.
Справа ускладнюється тим, що протягом

останніх трьох років, щонайменше тричі я
гостював у Артюра Ніку, підрядника по
будівництву Клерфона, в його маєткові в Саму а.
Він ураз якось розм'як. Плечі обвисли,

підборіддя розпливлось. Весь його вигляд
ніби промовляв: «Робіть зі мною, що
хочете. Я вже більше нінащо не здатний».
Мегре, не питаючи дозволу, наповнив

свою чарку і, вже коли підніс її до губ,
подумав, що треба ж налити й міністрові.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ДЗВІНОК ПРЕМ ЄР-МІНІСТРА
Безперечно, за час своєї служби він уже

переживав подібне враження, але, здається,
ніколи ще воно не було таким яскравим.
Тісна кімнатка, задуха, інтимне оточення, до
того ж запах сільської горілки, письмовий
стіл, як і. в батька, збільшені портрети
«старих» по стінах  все це тільки посилювало
ілюзію. Мегре почувався лікарем, якого
терміново викликали і на якого пацієнт сповіряє
своє життя.
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Найцікавіше те, що цей чоловік навпроти,
котрий ніби чекав його діагнозу, видавався
йому х^й не рідним братом, то бодай
двоюрідним. І ще ці портрети. Так, він і Пуен не
тільки зовні схожі один на одного. Обидва
народились у провінції. Мабуть, батьки
міністра від самого його народження, як і
батьки Мегре, плекали честолюбний намір
вивчити його на лікаря або ж на адвоката.
Пуен перевершив усі їхні сподівання. Чи

вони ще живі, щоб радіти з цього?
Мегре не наважувався ставити такі

запитання. Перед ним сидів надломлений
чоловік, і він бачив, що це не слабість натури.
Споглядаючи його, Мегре повнився
змішаним почуттям  щось середнє між огидою
й люттю і ще, може, смуток.

Йому й раніше траплялося бувати в
подібному становищі, хіба що не такому
драматичному, і теж через політику. Він діяв тоді,
як мусив діяти, не тільки чесно, а й достоту
як того вимагав його службовий обов'язок.
Однак, він завинив в очах усіх або майже
всіх. Він став тоді перед дисциплінарною
радою, а що все говорило проти нього, то його
й звинуватили.

Його тимчасово усунули з роботи в
кримінальній поліції, і він відбував рік у
моторизованому загоні в Люсоні  вандейському
департаменті, що його саме репрезентував у
палаті Пуен.

Як йому не раз твердили друзі й дружина,
він, маючи чисте сумління, часом не знати
чого поводився як винуватий. Скажімо, в
останні дні служби на набережній Орфевр,
поки його, справа обговорювалась вище, він
не наважувався віддавати накази своїм
підлеглим, навіть якомусь там Люкасові або
Жанв'є, а спускаючись сходами, тулився до
стінки.

Пуен уже не був спроможний тверезо
оцінити своє становище. Він щойно сказав усе,
що мав сказати. І поводився як людина, що
потопає й сподівається хіба на чудо.

Чи ж не дивно, що він звернувся саме до
Мегре, якого не знав і зроду не бачив?

І от Мегре вже ставить запитання, мов той
лікар, який хоче поставити діагноз хвороби.

 Чи певні ви, що Пікемаль  це справді
Пікемаль?

 Я попросив секретарку подзвонити в
школу. Звідти підтвердили, що Жюль
Пікемаль справді працює у них асистентом ось
уже п'ятнадцять років,

 Чи вам не здалося дивним, що він не
віддав документ директорові школи, а поніс
його вам?

 Не знаю. Я про це не подумав.
 А тим часом це свідчить про те, що він

здавав собі справу, якої ваги той документ.
 Гадаю... що так.
 Отже, відколи доповідну Калама знай¬

дено, Пікемаль  єдина до вас людина,
котра мала нагоду її прочитати.

 Якщо не брати до уваги того чи тих, у
кого вона зараз в руках.

 Поки що мова не про це. Коли я не
помиляюсь, тільки одна-єдина особа, крім Пі-
кемаля, знала з першої години у вівторок,
що документ у вас.

 Ви маєте на увазі прем'єр-міністра?
Пуен розгублено глянув на Мегре.

Теперішньому главі уряду Оскарові Мальтеру
оце сповнилось шістдесят п'ять років. З
сорокарічного віку він входив до складу
майже кожного кабінету. Його батько служив
префектом, один з братів був депутат,
другий  губернатор колоній.

 Сподіваюсь, ви не вважаєте...
 Я нічого не вважаю, пане міністр. Я

хочу в усьому розібратись. Доповідна Калама
лежала в оцьому кабінеті зночі. А сьогодні
пополудні її вже не було. Ви певні, що ніхто
не зламав двері?

 Подивіться самі. Жодного сліду ні на
дереві, ні на замку. Мабуть, відмичка.

 А як щодо замка в дверях кабінету?
 Він дуже простий. Якось я відімкнув

його звичайним дротом, коли забув ключа.
 Дозвольте мені поставити вам іще

кілька звичайних поліцейських запитань. Хто ще,
крім вас, має ключі від квартири?

 Само собою, моя дружина.
 Ви казали, що вона нічого не знає про

доповідну Калама.
 Так. Я нічого їй не сказав. Вона навіть

не знає, що я був тут учора й сьогодні.
 Вона цікавиться політикою?
 Читає газети і намагається бути в курсі

справ, аби мати змогу поговорити зі мною
про мою роботу. Коли мені запропонували
висунути свою кандидатуру в депутати, зона
спробувала мене відрадити. І також не
хотіла, щоб я ставав міністром. Вона не
честолюбна.

 Ваша дружина  уродженка Лароша-
на-Йоні?

 Так. її батько був там адвокатом.
 Отже, ключі. У кого вони ще є.
 У моєї секретарки, мадемуазель

Бланш.
 Бланш?..

Мегре щось записав у своєму чорному
блокноті.

 Бланш Ламот. їй... зачекайте... сорок
один... ні, сорок два роки.

 Чи давно ви її знаєте?
 Я взяв її до себе друкаркою, коли їй

заледве сповнилось сімнадцять і вона
скінчила школу в Піж'є. Відтоді вона мене не
кидає.

 Вона теж із Лароша?
 З селища поблизу. її батько був

різником.
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 Вона гарна?
Пуен, здавалось, замислився, наче ніколи

не ставив собі цього запитання.
 Я б цього не сказав.
 Закохана у вас?

Мегре усміхнувся, побачивши, що міністр
почервонів.

 Звідки ви знаєте? Мабуть, що
закохана  на свій манір. Я не вірю, щоб у її житті
був мужчина.

 Ревнує вас до дружини?
 Не в справжньому розумінні цього

слова. Я підозрюю, вона ревнує дружину до
всього, що пов'язане з її роботою в мене.

 Тобто в кабінеті коло вас має бути
тільки вона?

Пуен, який мав за спиною вже чимало
років, щиро дивувався. Мегре ж відкривав такі
звичайні істини.

 Ви кажете, що коли зайшов ПікемалЬ,
ви її вирядили з кабінету. А от коли вона
повернулась, ви ще тримали доповідну в
руках?

 Гадаю, що так... Але запевняю вас...

 Зрозумійте, пане міністр: я нікого не
звинувачую і нікого не підозрюю. Як і ви, я
хочу все докладно з'ясувати. Чи ще в кого
є ключі від квартири?

 У моєї доньки.
 Скільки їй років?
 Анні-Марії? Двадцять чотири.
 Одружена?
 Має, точніше, мала одружитись

наступного місяця; але тепер я вже й не знаю, як
воно буде. Ви знаєте Курмонів?

 Тільки прізвище.
 Якщо Мальтери прославились у

політиці, то Курмони досягли не менших успіхів
у дипломатії через три покоління. Робер
Курмон, що мав власний готель по вулиці
Фезандері і останній серед французів носив
монокль, пробув більше тридцяти років
послом, спочатку в Токіо, а потім у Лондоні.

 її бере його син?
 Так, Ален Курмон. Йому тридцять два

роки, а він уже встиг побувати аташе в трьох
або й чотирьох посольствах. Нині він керує
важливим відділом при міністерстві
закордонних справ і вже дістав призначення в
Буенос-Айрес, куди має вирушити за три
тижні після одруження. Тепер ви розумієте,
що моє становище набагато трагічніше, аніж
здається на перший погляд. Скандал, що
може вибухнути завтра або позавтра...

 Ваша дочка часто сюди навідується?
 Ніколи, відтоді як ми офіційно

мешкаємо в міністерському будинку.
 Жодного разу?
 Я розповім вам усе, комісаре. Інакше,

нічого було звертатись до вас. Анна-Марія
склала іспит на ступінь бакалавра, потім
скінчила філософсько-літературний факуль¬

тет. Вона не синя панчоха, але й зовсім не те,
що теперішні дівчата. Якось, десь із місяць
тому, я побачив тут попіл з сигарети.
Мадемуазель Бланш не курить. Моя дружина теж.
Я запитав Анну-Марію, і вона мені
призналась, що якось була на цій квартирі разом з
Аленом. Більше я її ні про що не розпитував.
Але запам'ятав те, що вона сказала мені
тоді, навіть не почервонівши: «Треба бути
реалістом, тату. Мені двадцять чотири роки,
а йому тридцять два». А у вас є діти, Мегре?

Комісар похитав головою.
 Сьогодні, напевно, не було попелу? 

спитав він.
 Ні.

Відколи Пуен мусив тільки відповідати на
запитання, він уже не почувався таким
прибитим, а поводився як хворий, який
відповідає лікареві, знаючи, що той врешті дасть
йому ліки. Може воно так і треба, що Мегре
стільки товчеться довкола тих ключів?

 І ніхто більше не має ключів?

 Начальник канцелярії.
 А то хто такий?

 Жак Флері.

 Ви давно його знаєте?
 Я вчився з ним у ліцеї, а потім і в

університеті.

 Теж вандеєць?
 Ні, він з Ніора. Це неподалік. Він майже

мій одноліток.
 Адвокат?
 Так, але не зареєстрований...
 Чому?

 Це дивак-хлопець. Батьки його мали
грошенята. Та замолоду він не виявляв
нахилу до якогось певного діла. Як півроку, так
і щось нове. Ну, наприклад, якось йому
забагнулося зайнятися рибальським
промислом, і він придбав кілька баркасів. По тому
заснував якесь колоніальне підприємство,
але розорився, після чого я упустив його з
очей. Коли мене обрали депутатом, я його
вряди-годи здибував у Парижі.

 Кажете, він розорився?
 Впень. Але не пустився берега.

Залишився, як і був, славним, приємним
хлопчиною. Одне слово, це типовий приємний
невдаха.

 Він не користався вашими послугами?
 Не без того. Але то все дрібнички.

Незадовго перед тим, як я став міністром,
доля вирішила зводити нас частіше, і коли
мені знадобився начальник канцелярії, я
взяв Флері.
Пуен насупив свої кошлаті брови.
 І ось тут,  провадив він, я мушу вам

дещо пояснити. Ви навіть не уявляєте, що
таке день у день «входити» в роль міністра.
Взяти хоча б мене. Я адвокат, дрібний,
провінційний, звичайно, але я знаю право не
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згірше за інших. І от мене призначають
міністром цивільного будівництва. Я одразу, без
будь-якої підготовки, роблюсь главою
міністерства, де кишать високі чиновникй-еру-
дити, а то й знамениті люди, як скажімо
небіжчик Калам. І я почав робити, як інші:
прибрав самовпевненого вигляду, вдавав, ніби
геть усе знаю. Проте я все одно відчував
навколо себе іронію і ворожість. Я також
зауважив цілу низку інтриг, розібратися у
яких я був неспроможний. Навіть керуючи
міністерством, я зостаюсь у ньому
чужинцем, бо круг мене ходять люди, котрі вже
набили руку на закулісній політиці. Тож мати
обік себе таку людину, як Флері, перед ким
я можу розкрити душу...

 Я все розумію. А от скажіть, коли ви
вирішили взяти Флері начальником
канцелярії, він уже мав якісь знайомства в
політичних колах?

 Слабенькі, ті, що зав'язуються по
барах і ресторанах.

 Він одружений?
 Був. Та, мабуть, одружений і досі. Не

думаю, щоб він розлучився. Він мав
дружину і двох дітей. Вони більше не живуть
разом. В Парижі у нього щонайменше іще
одна сім'я, коли не дві, бо в нього просто хист
ускладнювати своє життя.

 Флері, певно, не знав, що ви маєте у
себе доповідну Калама?

 Він навіть не бачив Пікемаля в
міністерстві. Я ж йому нічого не сказав.

 Які стосунки у Флері з мадемуазель
Бланш?

 На перший погляд ніби приязні. Але в
душі мадемуазель Бланш його не терпить.
Бо вона страх яка цнотлива, а розгульне
життя Флері лякає й обурює її. Як бачите,
ми й досі ні до чого не докопались...

 Ваша дружина, мабуть, і гадки не має,
що ви тут?

 Цього вечора вона помітила, що мене
щось гризе. Вона наполягала, щоб я раніше
ліг, скориставшись із того, що випав
відносно вільний вечір. Я ж їй одказав, що в мене
нарада...

 І вона повірила?
 Не знаю.

 Ви маєте звичку казати їй неправду?
 Ні.

Надходила північ. Цього разу вже міністр
налив безногі чарочки і, зітхнувши,
попрямував до полички, де вибрав криву люльку із
срібним кільцем.
Ніби підтверджуючи передчуття Метре,

задзвонив телефон. Пузн глянув на
комісара, немов питаючи, чи брати трубку.

 Це, безперечно, ваша дружина. Коли
повернетесь додому, вам однаково

доведеться розповісти їй усе.
Міністр узяв трубку.

 Алло!.. Так... Це я...
Голос його звучав винувато.
 Ні... Тут у мене один чоловік... Треба

було обговорити важливу справу...
Розповім... потім. Не знаю... Ні, недовго... Гаразд...
Запевняю тебе, я почуваюсь добре... Що-
що? Від прем'єр-міністра?.. Він хоче, щоб?..
Нехай... Побачимо... Так... Зараз-таки
подзвоню... До побачення.

Його чоло лисніло від поту; він знову
безпорадно дивився на Мегре.

 Уже тричі дзвонили з канцелярії
прем'єр-міністра... Він просить переказати мені,
щоб я йому зателефонував у будь-який
час...

Він витерся хусточкою. А розпалити
люльку зовсім забув.

 Що його робити?
 Я гадаю, ви йому подзвоните, чи не так?

І доведеться, мабуть, признатись, що у вас
більше нема доповідної. Годі й сподіватись
знайти її за одну ніч.

Було щось смішне в Пуеновому розпачі і в
оцій його дитячій вірі у всесилля поліції.

Він спитав, скоріше аби спитати:
 Ви справді так гадаєте?
По тому, важко сівши, набрав число, яке

пам'ятав аж надто добре.
 Алло! Це міністр цивільного

будівництва... Я бажав би поговорити з
прем'єр-міністром... Пробачте, мадам... Це вас турбує
Пуен... Я гадав, що ваш чоловік чекає... Так...
Залишаюсь біля телефону...
Він одним духом вихилив чарку, затим

уп'явся очима в якийсь гудзик на куртці
Мегре.

 Так, любий прем'єр-міністр... Прошу
вибачити, що не подзвонив вам раніше... Та
вже краще... Ет, пусте... Можливо, втома,
так... Окрім того... Зараз усе розповім...

Мегре чув з апарата голос, що звучав аж
ніяк не підбадьорливо; Пуен же скидався на
дитину, яку картають і яка марно
намагається виправдатись.

 Так... Знаю... Повірте...
Врешті йому дали змогу говорити, і він

забурмотів, підбираючи слова.
 Бачите, сталось най... найжахливіше...

Прошу?.. Йдеться про доповідну... Я її вчора
забрав на приватну квартиру... Так, на
бульвар Пастера...
Коли б йому тільки дали розказати все

так, як він намірявся! Та його раз у раз
перебивали. До того ж запитували.

 Так, так... Я звичайно йду сюди
працювати, коли... Прошу?.. Так, і зараз я тут...
Ніні, моя дружина цього не знала, інакше вона
б переказала мені одразу... Ні! У мене вже
немає доповідної Калама... Оце я й хотів
сказати вам насамперед... Я лишив її тут,
вважаючи, що тут безпечніше, ніж у міні-
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Стерстві, а коли приїхав сьогодні ополудні,
після нашої розмови...
Мегр| одвернувся, помітивши сльозу, що

блиснула поміж м'ясистих повік.
 Я довго шукав... Ні, звичайно, я цього

не зробив...
Затуливши долонею мікрофон, він шепнув

Мегре:
 Він мене питає, чи я заявив у поліцію.
Тепер він слухав покірно, інколи

бурмочучи:

 Так... так... я розумію...
Піт стікав з його лиця, і Мегре так і

поривало піти розчинити вікно.
 Присягаюсь вам, любий пане прем'єр-

міністр...
Люстру не вмикали. Обох чоловіків

освітлювала лампа під зеленим ковпаком, що
стояла в кутку, решту кімнати огортала
сутінь. Час од часу з бульвару Пастера
долітало тутукання таксі і, рідше  свисток
поїзда.

З фотографії на стіні дивився Пуенів
батько, чоловік років шістдесяти п'яти  її було
зроблено з десяток років тому, судячи з віку
Пуена. Поряд  фотографія матері. Жінка,
щонайбільше тридцяти років, у чорній
сукні, із зачіскою початку двадцятого століття;
Мегре подумав, що пані Пуен, як і його
мати, вмерла тоді, коли її син був іще зовсім
маленький.

У Мегре було кілька версій, їх він поки що
не викладав міністрові, але вони, ніби самі
по собі, вже снувалися в його мозкові.
Після телефонного дзвінка, випадковим
свідком якого він став, Мегре почав думати про
Мальтера, прем'єр-міністра, що був
водночас міністром внутрішніх справ і твердо
тримав у руках управління національної
безпеки.

Хіба припустити, що Мальтер пронюхав
про візит Пікемаля на бульвар Сен-Жермен
та наказав установити нагляд за Огюстом
Пуеном?.. Може, навіть після їхньої першої
розмови...

Можна було припустити що завгодно,
скажімо, прем'єр поклав собі перехопити
документ, щоб знищити його або ж тримати
про всяк випадок як козир.
Як на нинішні обставини, то пущене

газетярами визначення було аж вельми точне:
доповідна Калама  це справді бомба, що
розкриває перед тим, хто має її в руках,
величезні можливості.

 Так, пане прем'єр-міністр... Поліції ані
слова...

Той уже так заганяв Пуена своїми
запитаннями, що він не знав, що казати. Його
погляд, звернений до Мегре, благав про
допомогу, та як тут поможеш! А Пуен уже геть
знемагав.

 У мене в кабінеті... Ні, він не по
службі...

Одначе ж він  духовно й фізично 
сильна людина. Мегре теж вважав себе
сильним, проте знемагав не менше, коли
вскочив у халепу, щоправда, не таку
страшну. Та найгірше його тоді гнітило  про це
він згадував і згадуватиме все своє життя
враження, ніби він має справу з якоюсь
безіменною, безликою силою, що її неможливо
собі уявити. Силою, що підпорядковувала
собі всіх і мала титул з великої літери:
Право.

 Це комісар Мегре...  врешті
спромігся сказати Пуен.  Я попросив його
приїхати приватним порядком... Я певен, що...

Його перебивали. Трубка не вмовкала.
 Ніде нічого... Ні, ніхто... Ні, моя

дружина теж не знає... Ані секретарка...
Присягаюсь вам...

Він забув своє звичайне «пане прем'єр-
міністр» і зробився зовсім покірливим.

 Так... Від дев'ятої години... Обіцяю.,. Ви
бажаєте з ним переговорити?.. Хвилиночку...

Він збентежено дивився на Мегре.
 Прем'єр бажає...
Комісар узяв трубку.
 Слухаю вас, пане прем'єр-міністр.
 Як я оце чув, мій колега з міністерства

цивільного будівництва довів до вашого
відома те, що сталося.

 Так, пане прем'єр-міністр.
 Зайве вам повторювати, що справа ця

секретна. Не може бути й мови про
звичайне слідство. Службу безпеки теж треба
обминути.

 Я розумію, пане прем'єр-міністр.
 Тож, якщо ви особисто, не вдаючись до

жодного офіційного каналу, не подаючи
знаку, чим займаєтесь, з'ясуєте що-небудь
стосовно доповідної Калама, то ви мені...

І затнувся. Він не хотів бути замішаний у
цю справу.

 То ви про це повідомите мого колегу
Пуена.

 Так, пане прем'єр-міністр.
 Поки що все.

Мегре хотів був передати трубку
міністрові, але на тому кінці трубку вже поклали.

 Даруйте, Мегре. Він мене так притис,
що я мусив сказати про вас. Кажуть, він був
знаменитий судовий адвокат, перш як узявся
за політику, і я цьому вірю. Мені незручно,
що я поставив вас у таке становище...

 Ви його побачите завтра вранці?
 О дев'ятій годині. Він не хоче, щоб

знали інші члени кабінету. А найдужче його
турбує, що Пікемаль щось скаже або вже
сказав, адже він єдина людина,  не
враховуючи нас трьох,  котра знає, що документ
знайдено.

 Спробую розвідати, що воно за
чоловік.

 Не розкриваючи себе, чи не так?
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 Хочу вас чесно попередити, що я
повинен доповісти своєму шефові. Не вдаючись
у подробиці, не називаючи доповідної
Калама. Немає потреби, аби він знав, що я
працюю на вас. Коли б я впорався сам, то міг би
зайнятись цим поза службою. Однак мені,
певна річ, знадобиться дехто з моїх колег...

 Вони знатимуть?..
 Про доповідну  анічогісінько, обіцяю

вам.

 Я вже ладен був запропонувати йому
свою відставку, але він випередив мої
слова, сказавши, що і не думає виводити мене з
уряду, бо якби й не розкрили справжньої
причини відставки, про неї однаково
здогадався б кожен, хто уважно стежив за
останніми подіями. Віднині я коростява вівця, а
мої колеги...

 А ви певні, що доповідна, яку ви були
тримали в руках, справді копія доповідної
Калама?

Пуен з подивом звів голову.
 Ви думаєте, що це підробка?
 Я нічого не думаю, а просто

обмірковую всякі припущення. Вручивши вам
доповідну Калама  справжню або
підроблену,  а відтак викравши її, можна
дискредитувати вас і весь уряд. Вас можуть
звинуватити в тому, що ви її самі десь приховали.

 В такому разі ми про це почуємо
завтра.

 Не обов'язково так відразу. Хотілось
би мені знати, де і за яких обставин
знайдено доповідну.

 І ви сподіваєтесь з'ясувати це без
розголосу?

 Спробую. Гадаю, пане міністр, що ви
мені розповіли абсолютно все? Я дозволю
собі наполягати на тому, що за даних
обставин украй важливо...

 Знаю. Маленька деталь, яку я
проминув. Перед цим я завів був мову про
Артюра Ніку. Тоді, коли я уперше з ним стрівся,
уже не пам'ятаю на якім обіді, я був простий
депутат, і мені й на думку не наверталось,
що я пізніше посяду чільне місце в
міністерстві цивільного будівництва. Я знав, що він
пайовик фірми «Ніку і Совгрен», яка
міститься по алеї Республіки.
Артюр Ніку завжди поводився не як

підприємець, а як світська людина. Всупереч
тому, що можна було подумати, це не
багатій нового типу, ані фінансовий туз...
Освічений. Уміє пожити. В Парижі відвідує
фешенебельні ресторани, завжди перебуває в
оточенні гарних жінок, здебільшого актрис
і кінозірок.
Я вважаю, що кожен більш-менш

видатний діяч із світу літератури, мистецтва,
політики був бодай раз запрошений на його
недільні вечори в Самуа. Я зустрічав там
чимало моїх колег по палаті, директорів га¬

зет, учених  багатьох людей, за чию
чесність я можу ручитись.
Сам Ніку в своєму маєтку справляє

враження людини, для якої ніщо не важить
більше, як почастувати гостей найвишука-
нішими делікатесами у пишному банкетному
залі.

Моя дружина відразу його не злюбила.
Ми бували там разів із п'ять, але ніколи самі,
ніколи не залишались віч-на-віч з

господарем. Бувало, там за маленькими столиками
сиділо до тридцяти чоловік, потім гості
переходили до бібліотеки або до басейну.
А не сказав я вам ось що: років зо два

тому, коли я не помиляюсь... так, два роки
тому, на різдво, моя дочка отримала
малесеньку золоту авторучку, помічену її
ініціалами, разом із візитною карткою Артюра
Ніку.
Я мало не сказав їй відіслати подарунок

назад. Не пам'ятаю вже, кому я про це
розповів  одне слово, якомусь із моїх колег,
але настрій у мене був препоганий. Той мені
одказав, що в цім жесті Ніку нічого такого
не криється, що, мовляв, таку вже він має
звичку  наприкінці кожного року посилати
щось на згадку дружинам або дочкам своїх
гостей. Цього року  авторучки, яких він,
мабуть, поназамовляв десятки. Другого
року він розсилає пудрениці, але завжди то
золоті речі, бо він, бачте, кохається в
золоті.

Дочка залишила авторучку собі. Здається,
користується нею й по сьогодні.

І ось завтра, коли преса розголосить
історію з доповідною Калама, хтось напише, що
дочка Огюста Пуена одержала й прийняла...
Мегре підвів голову. Він не применшував

ваги цієї деталі.
 Оце й усе? А грошей він вам, бува, не

позичав?

Пуен почервонів як рак, і Мегре зрозумів,
чому. Не тому, що він картав себе за щось,
а що віднині кожен має право таке в нього
запитати.

 Ніколи! Присягаюсь...
 Я вам вірю. Ви не є власником акцій

фірми «Ніку і Совгрен?»
Міністр похитав головою, гірко

всміхнувшись.

 Я постараюсь зробити все, що від мене
залежатиме,  пообіцяв Мегре.  Прошу
тільки зауважити собі, що мені відомо
менше, ніж вам, і що я надто мало знаюсь із
політичними колами. Як я вже вам казав, я не
певний, що нам пощастить розшукати
доповідну раніше, ніж з неї скористається той,
хто заволодів нею. Скажіть, чи ви особисто
знищили б її, аби врятувати репутацію тих
ваших колег, яких вона могла б
скомпрометувати?
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 Звісно, ні.

 Навіть коли б генеральний секретар
вашої партії поставив перед вами таку вимогу?

 Навіть коли б мені запропонував це
зробити сам прем'єр-міністр.

 Я був майже певний цього. Пробачте
за таке запитання. А зараз я вас залишу,
пане міністр.
Вони підвелися, Пуен простяг свою

волохату руку.

 Це я повинен просити у вас вибачення
за те, що вплутав вас у цю справу. Але я був
сам не свій...

Йому стало легше, бо він передав свою
долю в руки іншого. Голос його звучав
спокійніше, він засвітив люстру, розчинив двері.

 Вам до мене в міністерство заходити не
можна це збудить підозру: комісара
Метре надто добре знають. Вам також не слід
дзвонити мені на роботу,  чому, я вже
казав: служба підслухування існує  це ні для
кого не таємниця. Як же нам тримати
зв'язок?

 Я знайду спосіб зв'язатися з вами, коли
виникне потреба. Ви ж можете, як і
сьогодні, телефонувати мені ввечері додому з
таксофона. Якщо мене не буде, то
попросите дружину переказати мені, що треба.

Вони стояли біля дверей. У обох водночас
з'явилась однакова думка, і вони не змогли
стримати усмішки. Справді, вони-таки схожі
на змовників.

 На добраніч, пане міністр.
 Дякую, Метре. На добраніч.

Ліфт комісар не викликав. Він зійшов
сходами п'ять поверхів, попросив одчинити
двері й пірнув у вуличний туман, що зробився
ще густіший. Аби взяти таксі, доведеться
тюпати аж на бульвар Монпарнас. Метре
звернув праворуч. Він ішов, застромивши руки
в кишені, в зубах люлька. Та не пройшов він
і двадцяти метрів, як перед ним спалахнули
дві великі фари, і тієї ж миті хтось увімкнув
мотор.

Через туман важко було судити про
відстань. Спершу Мегре здалося, що машина,
рвонувши з місця, мчить просто на нього,
але вона проскочила мимо, освітивши його
на мить рідким жовтавим сяйвом.

Він не встиг піднести руку, щоб затулити
обличчя. Зрештою, подумав він, це зайве:
його знають надто добре.
Видно, комусь конче треба було

розвідати, хто ж так довго засидівся у міністра, чиї
вікна світились угорі.
Мегре, знизавши плечима, попростував

далі. По дорозі він здибав тільки одну
парочку: ті йшли, взявшись за руки, раз у раз
цілуючись, і мало не звалили його з ніг.

Врешті він зупинив таксі. У його квартирі
на бульварі Рішар-Ленуар іще світилось. Як
завжди, він дістав із кишені ключ. І, як
завжди, дружина відчинила двері ще до того,
як він намацав отвір у замку. Вона була в
нічній сорочці, босоніж, очі сонні, аж
підпухли. Дружина одразу ж вклалась у ліжко.

 Котра година?  спитала вона далеким
голосом.

 Десять хвилин на другу.
Він усміхнувся, подумавши, що десь в

іншій квартирі ще одне подружжя переживає
подібні хвилини.
Пуен з дружиною, так би мовити, не жили

вдома. Це не була ні їхня квартира, ні їхнє
ліжко. Вони почували себе чужими у
велетенському державному будинку, де кожен
куток  либонь, їм так здавалося  ховав у
собі якусь загрозу.

 Чого йому було треба?
 Правду кажучи, я достоту й не

зрозумів.

Вона лежала напівсонна і силкувалась
пробудитись, поки він роздягався.

 То ти так і не знаєш, чого він од тебе
хотів?

 Та, певно, шукав поради.
Він не сказав «розради», хоч це було б

точніше. А таки смішно. Йому здавалось, що
коли б отут, у своїй квартирі, в сімейній,
такій рідній обстановці, він вимовив слова
«доповідна Калама», то, мабуть,
розреготався б.

Однак на бульварі Пастера, півгодини
тому, вони звучали драматично. Охоплений
розпачем міністр вимовляв їх із якимсь
жахом. Прем'єр був стривожений і говорив
про все, пов'язане з доповідною Калама, як
про державну справу великої ваги.
Усе крутилося довкола якихось сорока

аркушів, що роки валялись у комірчині чи
десь-інде; ніхто ними не цікавився,
можливо, цілком випадково на них натрапив
асистент школи.

 Про що ти думаєш?
 Про такого собі Пікемаля.
 Що то за один?
 А я ще нічого не знаю про нього.
Він справді думав про Пікемаля або ж

скоріше повторював три склади прізвища, і
вони йому видавалися смішними.

 Спи.

 Ти теж спи. До речі, розбудиш мене
завтра о сьомій.

 Чому так рано?
 Мені треба протелефонувати в одне

місце.
Пані Мегре простягла руку до вимикача

побіч ліжка.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

НЕЗНАЙОМЕЦЬ
З МАЛЕНЬКОГО БАРУ

Чиясь рука лагідно торкнулася його
плеча, а голос прошепотів на вухо:

 Мегре! Вже сім годин.
Запах од чашки кави, що її дружина

тримала в руці, лоскотав ніздрі. Його
відчуття й мозок вступали в дію, наче оркестр,
коли музиканти починають пробувати
кожен свій інструмент. Злагодженості ще не
було. Сім годин  отже, день нинішній
не схожий на інші, бо він звичайно вставав
о восьмій. Не розтуляючи повік, Мегре
побачив, що надворі ясно. А вчора стояв
туман. Спомин про туман нагадав йому
про бульвар Пастера, і він раптом відчув
у роті неприємний присмак, якого давно
вже не пам'ятав після сну. Ось чого в
нього пересохло в горлі! Він тут же згадав про
безногі чарочки й доморобну міністрову
горілку.
Він розплющив очі й, насупившись, сів

у ліжку, відзначивши з полегкістю, що
голова не болить. Учора вони навіть не
помітили, як кожен вихилив по кілька чарок.

 Перевтомився?  спитала дружина.
 Ні. Все гаразд.
Заспаний, Мегре пив каву маленькими

ковтками, поглядаючи довкола себе, і
промимрив усе ще сонним голосом:

 Гарна погода.
 Так. Усе біле від інею.
Сонячні промені лились крізь вікно до

кімнати, мов струмені свіжого вина.
Париж пробуджувався до життя, з бульвару
Рішар-Ленуар долинали знайомі звуки.

 Тобі треба йти сьогодні зрання?
 Ні. Я тільки подзвоню Шабо, бо після

восьмої його можна вже не застати. Якщо
сьогодні в Фонтане базар, він піде з дому
навіть раніше, як о пів на восьму.
Жюльєн Шабо, слідчий з Фонтане-ле-

Комт, де він, відколи народився, мешкав з
матір'ю у великому будинку, був його
приятелем ще з тих часів, коли вони вчились у
Нанті. Мегре побачив його два роки тому
після конференції в Бордо. Старенька пані
Шабо йшла на першу месу о шостій годині
ранку, о сьомій в будинку вже кипіло
життя; о восьмій Жюльєн ішов з дому  і не
в Палац Правосуддя, де в нього майже не
було роботи, а поблукати вулицями міста.

 Налий мені ще, будь ласка.
Мегре підсунув до себе телефон і

попросив з'єднати його з Фонтане-ле-Комт. Поки

телефоністка повторювала номер Шабо,
Мегре подумав, що коли одне з його
учорашніх припущень правильне, то його
розмови будуть підслухувати. Це його
розлютило. Він раптом відчув огиду, як і тоді, коли,
всупереч своїй волі, встряв у політичну
аферу. Звідки він узявся, цей Огюст Пуен,
якого Мегре не знав, зроду не бачив, але
який, проте, вирішив звернутися саме до
нього, аби він допоміг йому вирятуватися
з халепи...

 Пані Шабо? Алло! Це пані Шабо? Вас
турбує Мегре. Та ні! Ме-гре!!!
Пані Шабо була приглухувата. Мегре

довелося повторити своє ім'я п'ять чи шість
разів, та ще й дещо додати:

 Жюль Мегре! З поліції!
Лише отоді вона вигукнула:
 Ви дзвоните з Фонтане?
 Ні, з Парижа. Жюльєн дома?
Вона голосно кричала, та ще й прямо в

мікрофон. І він не чув гаразд її слів.
Минула добра хвилина, перш ніж до нього
долинув голос його приятеля Шабо.

 Жюльєн?
 Так.

 Ти мене добре чуєш?
 Так ясно, наче ти дзвониш з вокзалу.

Як ся маєш?
 Чудово. Слухай-но сюди. Я тебе

потурбував, щоб дещо поспитати. Ти,
мабуть, саме снідав?

 Так. Але це не має значення.
 Огюста Пуена знаєш?
 Міністра?
 Еге ж.

 Я часто з ним зустрічався, коли він
був адвокатом у Лароші-на-Йоні.

 І що ти про нього скажеш?
 Він чудова людина.
 Розкажи докладніше. Все, що спливе

на думку.
 Його батько, Еваріст Пуен, тримає в

Сент-Ерміні готель, знаменитий не своїми
номерами, а кухнею. Гурмани приїжджають
здалеку, щоб там попоїсти. Старому вже,
мабуть, вісімдесят. Кілька років тому він
передав готель своєму зятеві й дочці, але
сам не сидить без діла. Огюст Пуен  його
одинак, вчився майже одночасно з нами,
спершу в Пуатьє, а потім уже в Парижі.
А ти все ще там?

 Так.

 Розповідати далі? Це був найкращий
учень, дуже старанний, тихий. Він одкрив
адвокатську контору на площі Префектури
в Лароші-на-Йоні. Чув таке місто? І засів
там на багато літ, розсуджуючи
здебільшого суперечки між фермерами та
землевласниками. Він держить дочку повіреного,
Артюра Беліона, що помер два чи три ро-
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ки тому і вдова якого й досі живе в Ла-
роші.
Гадаю, що, коли б не війна, Огюст Пуен

і далі спокійно вів би судові справи у Ван-
деї або Пуатьє.
В роки окупації він жив скромно й тихо.

Отож усі дуже здивувалися, коли німці за
кілька тижнів до відступу заарештували
його й повезли до Ніора, а по тому кудись
в Ельзас. Разом з ним вони взяли ще трьох
чи чотирьох чоловік, і серед них хірурга з
Бресюїра. Отоді й стало відомо, що
протягом усієї війни Пуен переховував на своїй
фермі поблизу Лароша англійських
розвідників, а також пілотів, що втікали з
німецьких таборів.
За кілька днів після визволення він

повернувся, худий і хворий. Він не бив себе
кулаком у груди, не ліз ні в які комітети,
не ходив у процесіях.
Ти, либонь, пам'ятаєш, що діялось у ті

часи. В політиці панував хаос. «Чистих» від
«заплямованих» годі було відрізнити.

Врешті, коли ніхто так і не зміг ні в чому
розібратися, звернулись до нього.
Він працював упевнено, без чванства, і

ми послали його депутатом до Парижа.
Оце коротко і все. Пуени не продали

свого будинку на площі Префектури. Вони
жили в Парижі тільки під час сесій Палати
й одразу ж повертались до Лароша. В Пуе-
на збереглось трохи колишніх клієнтів.
Здається, йому багато допомагає

дружина. В них одна дитина  дочка.
 Знаю.
 В такому разі, тобі відомо стільки ж,

як і мені.
 А його секретарку ти знаєш?
 Мадемуазель Бланш? Я її частенько

бачив у його кабінеті. Ми прозвали її
Драконом за оту неймовірну пильність, з якою
вона оберігає свого шефа.

 І більш ти про неї нічого не скажеш?
 Гадаю, вона закохана в нього на манір

старих дів.
 Вона працювала в нього ще до того, як

стала старою дівою?
 Еге ж. А чому вона лишилася старою

дівою  на це запитання я вже не можу
відповісти. А хіба що?

 Поки що нічого. Ти знаєш такого собі
Жака Флері?

 Не дуже. Зустрічав його два чи три
рази щонайменше років двадцять тому.
Здається, він мешкає в Парижі. Але чим
займається  не відаю.

 Дякую тобі й іще раз прошу
вибачення за те, що твій скромний сніданок холоне.

 Пусте, мати вже поставила його на
плиту.

Не знаючи, що казати далі, Мегре спитав:
 У вас там теж гарна днина?

 Сонячно, але на дахах намерз.
 Тут так само холодно. Ну, бувай. Вітай

за мене стареньку.

 На все добре, Жюлю.
Для Жюльєна Шабо ця телефонна

розмова була подією  він іще довго про неї
думав, гуляючи вулицями міста, і питав
себе, чого це Мегре зацікавився особою
міністра цивільного будівництва.
Мегре теж поснідав, вийшов на вулицю і

вирішив пройтись пішки. На площі
Республіки він завернув до бістро, щоб
прополоскати шлунок келехом білого.
Усупереч звичці, він купив по примірнику

усіх ранкових газет і прийшов на набережну
Орфевр якраз на рапорт.

Всі його колеги вже зібрались у кабінеті
шефа. Мегре сидів мовчки і майже не
слухав, дивлячись невидющими очима на Сену
та перехожих на мосту Сен-Мішель. Нарешті
він зоставсь один. Шеф знав, що Мегре має
для цього поважну причину.

 Ну, що там у вас, Мегре?
 Прикра несподіванка,  відповів він.
 На службі?
 Та ні. Париж іще ніколи не був такий

спокійний, як протягом останніх п'яти днів.
Але вчора ввечері мені особисто подзвонив
один міністр і попросив зайнятися справою,
яка мені не до вподоби. Склалося так, що я
не зміг йому відмовити. Я його попередив,
що доповім вам, не вдаючись у подробиці.
Шеф насупив брови.
 Справа заплутана?
 Дуже.
 Стосується Клерфонської катастрофи?
 Так.

 І міністр приватно просить вас
зайнятися нею?

 Про це знає прем'єр-міністр.
 Більш я ні про що не питатиму. Якщо

так, то беріться, друже. І будьте обережні.
 Спробую.
 Люди потрібні?
 Троє або й четверо не завадило б.

Вони не знатимуть, про що саме йдеться.
 А чого він не вдався до служби

безпеки?

 Ви цього не розумієте?
 Ні. Саме це й викликає в мене тривогу

за вас. А, он воно що!
Мегре зайшов до свого кабінету, відчинив

двері в інспекторську.
 Зайди до мене на хвильку, Жанв'є!

Він помітив, що Лапуант збирається кудись
іти.

 Ти зайнятий зараз якоюсь важливою
роботою, хлопчику?

 Ні, патроне. Так собі, поточні справи.
 То передай їх комусь іншому й

зачекай. І ти теж, Люкасе.
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Він зачинив двері за Жанвгє.
 Я хочу доручити тобі одне дільце,

старий. Нікому не треба буде писати
доповідних, ані складати звітів, тільки мені. Але
якщо поведешся необачно, буде кепсько!
Жанв'є усміхнувся, радий, що йому

довіряють таку делікатну справу.
 У міністра цивільного будівництва є

секретарка, така собі Бланш Ламот. їй
приблизно сорок три роки.  Мегре видобув з
кишені свій чорний блокнот.  Я не знаю, де
вона мешкає, ні з котрої та до котрої
години працює. Розвідай про неї все: що вона
робить поза міністерством, до кого ходить
у гості. Тільки щоб ні вона сама, ні хтось
інший не помітили, що її має на оці поліція.
Можливо, тобі вдасться простежити за вихот
дом службовців на обід, дізнатися, де вона
їсть. Якось уже ухитрись. Якщо вона
помітить, що ти нею зацікавився, прикинься при
нагоді закоханим.

Жанв'є, що був одружений і недавно став
батьком учетверте, скривився.

 Зрозуміло, патроне. Постараюсь
зробити все якнайліпше. А чогось складнішого
немає?

 Поки що ні. Неси все, що вивідаєш, а
я вже дивитимусь сам, варте воно чого чи ні.

 Справа нагальна?
 Дуже. Але нікому анічичирк, навіть

Лапуанту й Люкасові. Чув?
І знову розчинив двері до інспекторської.
 Лапуант! Ходи-но сюди!

Малюк-Лапуант, як його всі називали, бо
він числився останнім з прийнятих в
управління і скидався скоріше на студента, ніж на
поліцейського інспектора, збагнув, що тут
ідеться про таємне доручення, і був
схвильований.

 Школу мостів і шляхів знаєш?
 По вулиці Сен-Пер? Аякже. Довгий

час я обідав у ресторанчику майже навпроти.
 От і гаразд. Там є такий собі Пікемаль.

Асистент. А звати його Жюль, як і мене. Я
не знаю, мешкає він при школі чи ні. Я
нічого про нього не знаю, а хочу знати якомога
більше.

Далі він повторив майже те саме, що й
Жанв'є.

 Не знаю чому, але, як мені сказали, він
самотній. Може, він мешкає в готелі? В
такому разі, поселись і ти там і видай себе за
студента.

Врешті черга дійшла й до Люкаса: він
вислухав таку ж саму настанову з тією лише
різницею, що йому було накинуто Жака
Флері.
Фотографії трьох інспекторів рідко

з'являлись на сторінках газет. Широка публіка
їх не знала, за винятком Люкаса, та й то
тільки на ймення. Певна річ, якщо за
справу взялася національна безпека, то їх мит¬

тю впізнають. Це поза всяким сумнівом.
Отже, його телефонні розмови, байдуже
звідки  з дому чи з Набережної  досі
підслуховувались на вулиці Соссе.

Минулої ночі хтось умисне освітив Мегре,
наскільки це дозволив туман, і якщо йому
було відомо про квартиру-захисток Огюста
Пуена, та що той прийняв у ній відвідувача,
то він безперечно упізнав і його, Мегре.

Зоставшись у кабінеті наодинці, Мегре
пішов одчинити вікно, немовби ця справа
викликала в нього потребу вдихнути свіжого
повітря. Газети лежали на столі. Однак він за
них не брався  вирішив спершу
розквитатися з поточними справами, між іншим,
попідписувати доповідні та повістки.
Ця робота приносила йому задоволення:

він мало не обожнював злодюжок, маніяків,
шахраїв та інших подібних зловмисників, що
звичайно переходили через його руки.

Він подзвонив у кілька місць, вернувся до
інспекторської, аби дати настанови, що не
мали нічого спільного ні з Пуеном, ані з
триклятою доповідною Калама.
О цій порі Огюст Пуен має бути вже в

прем'єра. Цікаво, чи розповів він усю
правду своїй дружині, як йому порадив
Мегре?

Надворі було холодніше, ніж він
сподівався, тож Мегре мусив зачинити вікно. Він
вмостився в кріслі й нарешті розгорнув
горішню газету із стоса.
Всі газети ще галасували про Клерфонсь-

кий завал, і всі  незалежно від партійної
приналежності, під одностайним натиском
громадської думки вимагали розслідування
справи.

Більшість нападали на Артюра Ніку. Одна
із статей мала заголовок:

«МОНОПОЛІЯ НІКУ-СОВГРЕНА».

В ній перелічувалась низка замовлень
фірмі з алеї Республіки від уряду та деяких
муніципалітетів за останні роки. В
стовпчику поруч було проставлено вартість робіт,
сума яких дорівнювала багатьом мільярдам.

В кінці говорилось:
«Цікаво було б довідатись, хто з

офіціальних осіб, міністрів, депутатів, сенаторів,
муніципальних радників з Парижа та інших місць
гостювали в Артюра Ніку в його пишнім
маєтку в Самуа.
Можливо, дещо й відкрилося б, якби

уважно переглянути корінці чеків пана Ніку!»
Єдина газета «Ле Глоб», депутат Маску-

лен був якщо не її власником, то принаймні
настановником,  подавала жирними

літерами рубрику на зразок знаменитого «Я
звинувачую...» Золя: «ЧИ ПРАВДА, ЩО...»
А далі трохи грубшим шрифтом, ніж у

звичайних статтях, у рамці, щоб привернути
увагу до надрукованого, йшла ціла низка
запитань:
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(сЧи правда, що задум про санаторій у
Клерфоні виник не в законодавців, які
дбають про |доровгя дітвори, а в мозку
торговця бетоном!
Чи правда, що цю думку п'ять років тому

настирливо прищеплювали певній кількості
високих осіб на пишних бенкетах, які давав
цей торговець бетоном у своєму маєтку в
Самуа!
Чи правда, що там не тільки добре всім

пилось і їлось, а й що гості частенько
виходили з кабінету ділової людини з чеками в
кишенях!

Чи правда, що, скоро було вибрано місце
для будівництва казкового санаторію, всі
зрозуміли, який це божевільний і
небезпечний задум!
Чи правда, що парламентська комісія,

уповноважена подавати рекомендації до
палати під головуванням брата нинішнього
прем'єр-міністра, опинилась перед
необхідністю вдатися до фахівця з беззаперечним
авторитетом!
Чи правда, що цей фахівець, Жюльєн

Калам, професор прикладної механіки та
цивільного будівництва в Національній школі
мостів і шляхів, виїжджав на місце
спорудження санаторію з планами і вивчав його
аж три тижні!
Чи правда, що, повернувшись, він подав

належним особам негативний висновок-до-

повідну, який ламав усі їхні плани!
Чи правда, що за кредити було

проголосовано і будівництво Клерфона почалося за
кілька тижнів!

Чи правда, що до самої смерті, яка
сталася два роки тому, Жюльєн Калам,  на
думку всіх, хто знав його, справляв
враження людини, чиє сумління гнітить страшний
тягар!

Чи правда, що в своїй доповідній він
попереджав про завал!
Чи правда, що Каламова доповідна, яка

мала існувати в певній кількості примірників,
зникла з архівів палати, а також з архівів
безпосередньо зацікавлених міністерств!

Чи правда, що десь із тридцять урядовців
живуть нині під страхом, що хтось розшукає
копію доповідної!
Чи правда, що, всупереч ужитим заходам,

її зовсім недавно знайшли і що копію, яка
дивом збереглася, передано, кому
належить!»

Сторінку у вигляді заголовка перетинали
слова:

«Ми хочемо знати», за якими знову йшли
запитання:

«Чи й досі доповідна Калама зберігається
в того, кому її передано!

Чи, може, її знищено, щоб урятувати
банду скомпрометованих політиканів!

Якщо ж ні, то де вона зараз, коли
пишуться ці рядки!

Чому її й досі не опубліковано, тим часом
як громадськість справедливо вимагає
покарати справжніх винуватців лиха, що
коштувало життя ста двадцяти вісьмом молодим
французам!»
І нарешті, внизу сторінки,  тим же

шрифтом, що й два попередні заголовки, 
стояло запитання:

«Де Каламова доповідна!»
В Мегре від подиву аж піт виступив на

лобі. Він уявляв собі вираз лиця Огюста Пуе-
на, котрий читав цю саму статтю.
«Ле Глоб» виходила невеликим тиражем.

Вона не була органом якоїсь великої партії,
а репрезентувала малочисленну фракцію,
що нею керував Жозеф Маскулен.

Інші газети теж були не від того, щоб
почати розслідування й допомогти розкрити
правду.

Сам Мегре теж прагнув цього, тільки він
хотів з'ясувати геть чисто все.
Проте в нього склалася думка, що декого

цікавить зовсім не це. Скажімо, що
Маскулен  той, хто нині має в своїх руках
доповідну. Чому ж він,  замість ставити
запитання,  не опублікує її таким самим
грубим шрифтом?
Він одним махом викликав би урядову

кризу й грунтовну чистку в лавах
парламентарів, а сам постав би в очах громадськості
борцем за інтереси народу та моральну
чистоту політиків.
Для Маскулена, що досі займався тільки

закулісною політикою, це була єдина
нагода пробитись у верхи і, поза всяким
сумнівом, грати неабияку роль у наступні роки.
Якщо він має в своїх руках документ, то

чому не опублікує його?
Дійшла черга й до Мегре ставити

запитання, як це робили автори статті.
Якщо в Маскулена доповідної немає, то

звідкіля йому відомо, що її знайдено?
Як він дізнався, що Пікемаль вручив її

офіційній особі?
І яким побитом у нього виникла підозра,

що Пуен не передав її комусь вище?
Мегре не знав виворотів політики, і вони

його не цікавили. Та йому й не треба було
знати більше про дрібні закулісні інтрижки,
аби помітити:

Перше. Що в «Чутках», газеті, повній
брудних закидів, а іноді й шантажу, яку видавав
Ектор Табар, уже тричі після Клерфонсько-
го завалу згадувалось про Каламову
доповідну.
Друге. Що доповідну було знайдено за

досить дивних обставин перед цією
публікацією.
Третє. Що Пікемаль, простий асистент зі

школи мостів і шляхів пішов одразу до
міністра, замість звернутись до свого
безпосереднього начальства, себто до директора
школи.
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Четверте. Що Жозеф Маскулен знав про
цей візит.
П'яте. Що він також знав про зникнення

доповідної.
Невже Маскулен і Табар ведуть одну й ту

ж саму гру? Коли так, то як саме: разом чи
кожен окремо?
Мегре підійшов до вікна і довго стояв,

милуючись набережною Сени та
посмоктуючи люльку. Досі йому ще не
доводилось братися за таку заплутану справу та
ще й з такими мізерними доказами.
Якби йшлося про грабунок або вбивство,

він швидко дав би собі ради. А тут,
навпаки, пахло політикою, а про причетних до
цієї справи людей він знав хіба дещо з
газет або чув про них.
Приміром, йому було відомо, що

Маскулен кожного дня обідав за одним і тим же
столиком в ресторані «Філе камбали» на
площі Перемог, де до нього раз у раз хтось
підходив, аби потиснути руку й шепнути
якусь новину.

Вважалось, що Маскулен знає про
особисте життя всіх політичних діячів. Він рідко
висував запити в парламенті, його ім'я
з'являлось на сторінках газет хіба в переддень
важливого голосування. І тоді можна було
прочитати:

«Депутат Маскулен передбачає, що
проект буде прийнято більшістю в триста
сорок два голоси».

Знавці вірили його прогнозам, як
євангельським пророцтвам: Маскулен
помилявся дуже рідко, та й то на два-три голоси од
сили.

Він не входив до жодної комісії, не
очолював жодного комітету, проте його
боялись дужче, ніж вождя якоїсь великої
партії.

Мегре вирішив піти до «Філе камбали»
пообідати. А може, й для того, щоб
придивитись ближче до людини, яку він бачив
тільки на офіційних церемоніях.
Маскулен був одинак, хоча йому й

минуло сорок. Ніхто не помічав, щоб у нього
були коханки. Його не бачили ні в салонах,
ні в театрах, ані в нічних кабаре.
У нього було довгасте худорляве

обличчя, щоки вкривав густий заріст, і він мусив
голитися двічі на день. Зодягався він
погано, точніше, не дбав про своє вбрання,
ніколи не прасував його, і це надавало йому
неохайного вигляду.
І чому це Мегре забрав собі в голову,

що Пікемаль одного гатунку з Маскуленом?
Він не довіряв одинакам: ці люди

себелюбці, вони ніколи не здатні піти на
самопожертву.

Проте він не пішов до «Філе камбали»,
бо це було б схоже на оголошення війни,
а подавсь до пивнички «Дофін», Там він зу¬

стрів двох колег, з якими цілу годину
говорив про що завгодно, тільки не про Кала-
мову доповідну.

Одна денна газета підтримала «Ле Глоб»,
але дуже обережно, в завуальованих
фразах, питаючи тільки, де ж усе-таки поділася
Каламова доповідна. Один редактор
спробував попросити інтерв'ю з цього питання
в самого прем'єр-міністра, але не зміг до
нього доступитися.

Про Пуена ніде не згадувалось, бо
насправді будівництвом санаторію керувало
міністерство охорони здоров'я.
Вибила третя, коли до кабінету Мегре

постукали, він щось буркнув, двері
відчинились. Увійшов стривожений Лапуант.

 Є якісь новини?

 Нічого певного, патроне. Це ще може
бути випадковість.

 Викладай усе, як є.
 Зараз. Тільки ви підказуйте мені, де я

припускався помилок. Я намагався
виконувати всі ваші настанови. Щонайперше я
подзвонив у школу мостів і шляхів,
видавши себе за двоюрідного брата Пікемаля:
мовляв, щойно приїхав до Парижа і хочу
з ним бачитись, але, на жаль, не маю його
адреси.

 І тобі її дали?

 Зразу ж. Він мешкає в готелі «Беррі»
по вулиці Жакоб. Готель скромний, там
усього з тридцять номерів, які прибирає
сама господиня, а її чоловік сидить на місці
адміністратора. Я подався додому по
валізу, щоб з'явитися на вулиці Жакоб під
виглядом студента, як ви мені радили. Мені
пощастило, бо одна кімната була вільна, і
я зайняв її на цілий тиждень. Було майже
пів на одинадцяту, коли я спустився вниз
і зупинився погомоніти з хазяїном.

 Ви говорили про Пікемаля?
 Так. Я сказав, що познайомився з ним

під час канікул і оце згадав, що він мешкає
саме тут.

 І що він тобі відповів?
 Що Пікемаль десь пішов. Він виходить

з готелю щоранку о восьмій і прямує до
невеличкого бару на розі, де звичайно
замовляє каву й ріжки. Він, видно, й справді
приходить до школи о пів на дев'яту.

 А серед дня він навідується?
 Ні. Повертається туди, як правило,

рівно о пів на восьму, підіймається до себе в
кімнату. Судячи з усього, це найпорядніший
у світі чоловік: нікого в себе не приймає,
не стрічається з жінками, не курить, не п'є,
до пізнього вечора, а бува й до ранку
читає.

Мегре здогадувався, що Лапуант іще не
випорожнив усього міха й терпляче ждав,
що той скаже далі.

 Може, я зробив щось не так? Я начеб¬
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то діяв правильно. Коли я дізнався, що його
кімната на тім поверсі, де й моя, то
подумав... в^, мабуть, теж не від того, аби
довідатись, як воно там усередині. Вдень у
готелі майже нікого не було, тільки нагорі
хтось дув у саксофон, певне, вправлявся
якийсь музикант, та поверхом вище чимось
грюкала господиня. Я спробував одчинити
двері своїм ключем. Замки там прості,
старенькі. Одразу нічого не вийшло, але,
покрутивши ключем так і сяк, я врешті
відімкнув замок.

 Сподіваюсь, Пікемаля вдома не було?
 Ні. Але якщо хтось шукатиме відбитки

моїх пальців, то знайде їх де завгодно, бо
я орудував без рукавиць. Я висовував
шухляди, розчинив стінну шафу, заглянув у не-
замкнену валізку, що стояла в кутку. У
Пікемаля всього одна зміна білизни темно-
сірого кольору та одні чорні черевики. В
гребінці бракує кількох зубців. Зубна
щіточка зовсім стерта. Він не користується
кремом для гоління, а вживає мило. Хазяїн
готелю казав правду: Пікемаль, мабуть,
справді багато читає. Всюди порозкидані
книги, здебільшого з філософії, політичної
економії, історії. Більшу частину куплено
випадково на набережних. На трьох чи
чотирьох стоять штампи публічних бібліотек.
Я занотував собі імена деяких авторів:
Енгельс, Спіноза, Кіркегард, Сен-Огюстен,
Карл Маркс, Сен-Сімон... Це вам щось
говорить?

 Так. Кажи далі.
 Картонна коробка в одній із шухляд

повна членських квитків  деякі виписані
двадцять років тому, інші  позаторік.
Найдавніший квиток видано Асоціацією Вог-
неного Хреста. Є й інший, з тридцять
сьомого року  члена Французької партії дії.
Одразу після війни Пікемаль став комуністом.
Квиток продовжувано три роки поспіль. 
Лапуант подивився в свої нотатки.  Він
також належав до Міжнародної ліги
теософії, центр якої містився у Швейцарії. Чули
про таку?

 Мгм.

 Я ще забув сказати, що в нього є дві
книги вчення йогів, побіч них лежав
підручник вправ із дзюдо.
Одне слово, Пікемаль перебрав усі

релігії, філософські та соціальні теорії. Людей
такого гатунку часто можна побачити в
лавах демонстрантів, що крокують під
знаменами екстремістських партій.

 Оце і все?
 Так. Більше в його кімнаті я нічого не

знайшов. І жодного листа теж. Зійшовши
вниз, я спитав хазяїна, чи одержує
Пікемаль якусь кореспонденцію, і той відповів,
що бачив у нього самі тільки каталоги та
запрошення. Я заглянув у бістро на розі. На

жаль, саме була година другого сніданку.
Зібралося чимало люду. Довелось
довгенько постояти. Я випив аж дві склянки вина,
перш ніж заговорив з хазяїном, аби не
викликати підозри. Я розповів йому те ж
саме, що й власникові готелю: мовляв,
приїхав з провінції й хочу побачити Пікемаля.

 Професора?  спитав він.
Значить у деяких колах Пікемаль видає

себе за вчену людину.
 От якби ви були прийшли о восьмій

годині... Зараз у нього, мабуть, лекції. А де
він обідає, я не знаю.

 А сьогодні вранці він заходив до вас?
 За звичкою він сидів, спершись на

лікоть, біля кошика з ріжками. Щоранку
з'їдає по три ріжки. Тільки сьогодні вранці
якийсь незнайомий чоловік, що зайшов
раніше за Пікемаля, наблизився до нього й
щось йому сказав. Взагалі Пікемаль
мовчазний і не дуже люб'язний чоловік. Він
не марнує час на порожні балачки.
Ввічливий, але стриманий. «Здоров! Скільки з
мене? Бувай!» Особисто мене це не ображає,
бо інші мої клієнти теж працюють мозком,
а я знаю, що це за робота.
Та найдужче здивувало мене те, що пан

Пікемаль підвівся й пішов за незнайомцем
і,  замість звернути, як і щоранку,
ліворуч,  обидва пішли праворуч.

 Він тобі описав того незнайомого
клієнта?

 Чоловік років сорока, на вигляд
службовець або комівояжер. Зайшов мовчки
десь перед восьмою й замовив кави з
лікером. Безвусий, безбородий, огрядний.
Мегре подумав, що цей опис годиться

для доброго десятка інспекторів з вулиці
Соссе.

 І ти більше ні про що не довідався?
 Ні. Поснідавши, я знов зателефонував

у школу мостів і шляхів. Попросив
покликати Пікемаля. Цього разу я вже не сказав,
хто я, та й мене ні про що не питали. Мені
лиш відповіли, що сьогодні його ніхто не
бачив.

 У нього вихідний?

 Та ні. Не вийшов на роботу та й усе,
а найдивніше те, що не попередив нікого
про це. Таке з ним трапляється вперше.
Я вернувся до готелю й піднявся в свою

кімнату. Відтак постукав до Пікемаля.
Відчинив двері. Нікого. Все лежало так, як і
перше.
Ви просили зібрати якомога більше даних

про Пікемаля. Я пішов до школи, назвав
себе його приятелем з провінції. Дізнавсь,
де він обідає: це метрів за сто звідти, в
ресторані одного нормандця на вулиці Сен-
Пер.
Я подавсь туди. Але Пікемаль сьогодні
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там не обідав. Його серветка стояла
згорнена під номером.
Оце і все, патроне. Скажіть, я правильно

діяв?  запитав Лапуант занепокоєно,
побачивши, що Мегре спохмурнів, і на його
лиці з'явився заклопотаний вираз.
Невже й тепер вийде так, як тоді з тією

політичною справою? Зайнявшись нею
проти власного бажання, Мегре потрапив у
немилість і його перевели до Люсона.
Тоді теж виною всьому було суперництво

між вулицею Соссе та набережною Ор-
февр: обидві поліції дістали різні
настанови, які хоч круть, хоч верть, захищали
зовсім протилежні інтереси
високопоставлених осіб.

Опівночі прем'єрові стало відомо, що
Пуен звернувся по допомогу до Мегре... О
восьмій ранку до Пікемаля, людини, що
надибала Каламову доповідну, коли він
спокійно пив каву в барі, підійшов якийсь

незнайомець, і він, не опинаючись, мовчки
потюпав слідом за цим чоловіком...
-  Ти старанно попрацював, хлопче.

 Орфографічних помилок немає?
 Начебто ні.

 Що ж мені робити далі?
 Я й сам не знаю. Поживи, мабуть, іще

трохи в «Беррі» на той випадок, може,
вигулькне Пікемаль.

 І тоді вам подзвонити?
 Так. Сюди або додому.

Отже, один із двох, що читали Каламову
доповідну, зник...

Зостався Пуен, він теж її читав, однак він
міністр, і його усунути куди важче...

(Закінчення в наступному номері)

З французької переклав
Петро СОКОЛОВСЬКИИ

ПУНКТУАЛЬНІСТЬ.

Якщо вірити, що дітей
приносять лелеки, то слід було б
відзначити рідкісну
пунктуальність тих птахів, що
дбають про родину Мартінсе-
нів з норвезького міста
Трондхейма. Всі четверо
дітей в цій родині
народилися в один і той самий день

року  28 березня.

ЛІТЕРАТУРА 1 ЖИТТЯ.
Власник великого готелю в

Стратфорді  на
батьківщині Шекспіра  дав
кожному номеру в готелі
назву одного з творів
великого драматурга. Якось
портьє мав необережність
помістити молоде подружжя,
яке робило свою весільну
подорож, в кімнаті під
назвою «Приборкання
непокірної». Молода дуже
розгнівалася і вчинила великий

скандал. Тоді переляканий
портьє переселив подружжя
в номер під назвою «Багато
галасу даремно». Проти
цього жінка не
заперечувала.

ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ

БЕЗСМЕРТЯ. В
камбоджійській столиці Пном-Пені
кожний житель може

домогтися, щоб одну з вулиць
міста назвали його ім ям. Для
цього він має лише
заасфальтувати цю вулицю на
власний кошт.

НЕ УКРАДИ! З церкви
в американському містечку
Річмонд було викрадено
магнітофонну стрічку, на
якій записано кращу
проповідь місцевого священика
Девіда Лоумана. Тема
проповіді: «Не укради!».
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Катюга злякано обер*
гається на клацання

фотоапарата.

«Ми знайдемо їх, хоча б вони
й сховалися на краю землі!» 
так говорилося в спільній
декларації великих держав
антигітлерівської коаліції. Мова йшла про
гітлерівських злочинців, усіх тих
військових і цивільних,
комендантів і підкомендантів фашистського
режиму, які заплямували себе
найстрахітливішими за всю
людську історію злочинами.
Від того часу, минуло майже

чверть століття. Головні воєнні
злочинці були страчені в
Нюрнберзі. Кари зазнали й зазнають
досі вбивці й кати, людожери
й нелюди, хто й до
сьогодні потрапляє до рук правосуддя
в Радянському Союзі та інших
країнах соціалістичного табору.
На жаль, далеко не в усіх
країнах, які тоді воювали проти
фашистської Німеччини, цю
урочисту обіцянку додержують до
кінця. Час від часу люди доброї во¬

лі довідуються також про
комедії суду в ФРН, владу в якій
успадкували реваншисти й
мілітаристи, де явних убивців,
злочинців, чиї руки по плечі в крові
невинних жертв, або виправдовують
«за відсутністю доказів», або
дають їм сміховинно-малий термін
тюремного ув'язнення. А
багатьом з гітлерівських злочинців
було дано змогу втекти до
далеких країн, де вони, частково під
прибраними, а нерідко навіть під
власними прізвищами, живуть
собі безборонно і, звичайно,
мріють про повернення «старих,
добрих часів».
Серед тих, хто, як щури, втік

з фашистської Німеччини після її
воєнної катастрофи, був й один
із головних освєнцімських катів,
на чорній совісті якого  п'ять
мільйонів невинних жертв,
спалених у печах крематорію,
замучених голодом і непосильною

працею, знищених внаслідок
бузувірських «експериментів», які на
них проробляли, як на
піддослідних кроликах. Це  так званий
«доктор» Йозеф Менгеле, про
якого ми вже писали у
«Всесвіті». Його поплічника ката Ейхма-
на вислідили в Південній
Америці, тайкома вивезли звідти,
судили й скарали на горло в Ізраїлі.
Менгеле, убивці не менш
страхітливому й безжалісному, ніж
Ейхман, вдалося за допомогою
підпільної фашистської
організації сховатися в Південній
Америці. Час від часу приходили
окремі відомості, що його бачили
там-то, або чули про його
перебування в такому-то місті такої-
то південноамериканської
держави. І лише недавно аргентін-
ському фотокореспондентові Чі-
черо Адольфо пощастило
роздобути незаперечне свідоцтво
перебування Йозефа Менгеле
поблизу міста Ельдорадо, на кордоні
між АргентінОю і Парагваєм 
його фотографію, зроблену
несподівано для Менгеле, а також
інші документи: фото Менгеле із
справи про надання йому
парагвайського підданства, фото
готелю в Ельдорадо, де Менгеле час
від часу зупиняється, а також
фото його моторного човна, який
носить назву «Вікінг», в пам'ять
есесівської дивізії тої ж назви.
З'ясовано також, як саме

Менгеле вдалося здобути парагвай¬

ське підданство, придбати
земельну ділянку поблизу Ельдорадо, а
також, як виявилося пізніше,
навіть побувати таємно в Західній
Німеччині, в своєму рідному місті
Гюнцбургу, і неспійманим
повернутися звідти до Парагваю.

Першим на слід колишнього га-
уптштурмфюрера СС Менгеле в
Південній Америці натрапив
кінорежисер Грін, який знімав у свій
час фільм про націстських
злочинців. Грін побачив Менгеле в
Ельдорадо, але в нього не було
при собі фотоапарата, яким він
міг би зняти злочинця й тим
документально довести його
перебування в Парагваї. Він
переказав все фотокореспондентові
Чічеро Адольфо, і той вирушив у
далеку подорож парагвайською
землею, сподіваючися впіймати
«здобич» на фотоплівку.
Подорож була досить складною, бо
Менгеле обрав для себе
притулок у далекій, глухій місцевості.
Крім того, місто Ельдорадо
лежить якраз на кордоні між Ар-
гентіною і Парагваєм, і зовсім
неподалеку від нього проходить
державний кордон Бразілії. В ра-

Фото Менгеле із справи
№ 946/М про прийняття
його до парагвайського

підданства.
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зі потреби метка людина може
без особливих труднощів
потрапити в кожну із цих країн, бо
в тому місці кордони майже не
охороняються.
Діставшися нарешті до міста

Ельдорадо, Чічеро Адольфо,
після чотирьох днів чекання
побачив Менгеле, який ішов прямо на
нього. Діждавши, поки Менгеле
порівняється з ним,
фоторепортер блискавично зробив знімок.
Зачувши клацання фотоапарата,
Менгеле кинувся навтіки, та
було вже пізно. Фото Менгеле
незабаром з'явилося на сторінках
світової преси. Так закінчилися
розшуки фашистського
чудовиська, протягом яких Чічеро
Адольфо об'їздив коло 5 тисяч
кілометрів берегами річки Парани, де
за його відомостями мав
переховуватися Менгеле.
Та все ж таки, чому саме в

Парагваї отаборився цей
фашистський катюга, на совісті якого
сотні тисяч загиблих після
впорскувань різних отрут, мільйони
спалених у крематоріях, мільйони
замучених голодом і
непосильною працею?

Виявилося, що в Ельдорадо і
навколо нього  Менгеле не
одинокий: тут ховається чимало
гітлерівських злочинців. На вулицях
містечка, яке нараховує всього 5
тисяч жителів, німецьку мову
чути буквально на кожному кроці.
Тут навіть існує щось на зразок
«земляцтва» колишніх крупних
гітлерівських діячів. Сунутися до
такого кубла річ дуже
небезпечна: коли Чічеро Адольфо
радився про свій маршрут з
компетентними парагвайцями, вони
попередили його, щоб був дуже
обережний і, виконавши своє
завдання, якнайскоріше забирався
геть: адже незадовго до того в

водах Парани знайшли трупи двох
його попередників, які також
намагалися розшукати Менгеле...
Винуватцем того, що Менгеле

й інші гітлерівські злочинці
почувають себе в Парагваї, як у
рідній хаті, є уряд місцевого
диктатора Стреснера, який у 1954
році прийшов до влади внаслідок

військового путчу. Жорстокий
диктатор «бананової республіки»
відомий своїми неприхованими
симпатіями до гітлерівського режиму.
Навіть його особиста охорона
складена з «чистокровних»
німців. Вони не відходять від
Стреснера й на крок навіть тоді, коли
він снідає під звуки німецьких
військових маршів, які награє
йому духовий оркестр. Крім цього
«ближчого оточення» Стреснер
має до своїх послуг багатьох
політичних радників, а серед них
такий собі колишній гітлерівський
полковник Рудель, якого фашисти
в свій час називали своїм
«національним героєм». Цей самий
Рудель і допоміг Менгеле
перебратися до Парагваю і здобути
парагвайське підданство. Він його і
одержав цілком «законним»
способом, про що свідчить його
особиста справа за № 946/М,
завершена 27 листопада 1957 року
прийняттям Менгеле в повноправні
парагвайські піддані. В цій справі,
з якою вдалося познайомитися
Чічеро Адольфо, прямо так і
сказано, що новосфабрикований
парагваєць називається Йозефом
Менгеле і що народжений він
16 березня 1911 року в Гюнц-
бургу, в Баварії... Певний час
Менгеле відчував себе настільки
безпечно, що навіть завів був на
дверях свого будинку табличку з
повним своїм ім'ям. Лише після
викрадення Ейхмана Менгеле
волів за краще сховатися інкогніто
в віддаленому куточку країни,
поблизу Ельдорадо.
Так чи інакше, але й до того,

як Чічеро Адольфо
задокументував перебування Менгеле в цій
місцевості, деякі відомості про
нього доходили до уряду ФРН.
Останній навіть обіцяв був
винагороду в 60 тисяч марок за спій-
мання Менгеле. Та це робилося
лише про людське око, бо
насправді ніхто з боннських
урядовців і не думав про розшуки
злочинця.

Готель Рікардо Кафетті,
в якому Менгеле

зупиняється в Ельдорадо.

Моторний човен Йозефа
Менгеле носить любу
його серцю назву «Вікінг».

У 1964 році в боннському
парламенті статс-секретареві
міністерства закордонних справ Кар-
стенсу було в «лоба» поставлено
запитання: чи правда, що «лі¬
кар» з Освєнціма Менгеле
переховується в Парагваї? Відповідь
була справді блюзнірською:
«Парагвайський уряд офіційно

повідомив нас,  заявив Кар-
стенс,  що в його країні не
перебуває жодного німецького
підданця з таким прізвищем!»

І того ж таки року сталася
дійсно неймовірна історія: кат з
Освєнціма, убивця мільйонів людей,
офіційно «розшукуваний» не
лише боннським урядом, а й
комісією ООН по розслідуванню
гітлерівських злочинів, спромігся
приїхати до Західної Німеччини,
побувати в Гюнцбургу і
спокійнісінько виїхати звідти.

Коли про це довідалися
прогресивні кола в ФРН, обер-бурго-
містр Гюнцбурга Йозеф Зейтц
цинічно відповів: «Це можлива річ.
Я не можу виставити коло
будинку його брата цілодобової
охорони». Брат злочинця Алоїз
Менгеле є власником великої
фабрики сільськогосподарських машин і
дуже впливовою людиною в колах
місцевої буржуазії.
іще цинічніше повівся

начальник поліції Гюнцбурга Ріттер, який
заявив: «Ми не маємо жодної
фотографії Менгеле, щоб
ідентифікувати його особу, і через те
розшуки цього злочинця не
мають жодного сенсу».

І от спільними зусиллями

боннського уряду і парагвайського

диктатора один із найстрахітливі-
ших злочинців світу й досі
перебуває не волі, непокараний.



ля людства це вже

майже історія, але
Флоренція ще довгі дні, місяці й
роки житиме своєю трагедією.
Підраховано збитки, визначено

приблизну кількість жертв: такої
повені столиця Тоскани не знала

сім сторіч!
Збитки величезні 

багатомільярдна цифра їх значно перевищує

шкоду, яку завдала Флоренції
друга світова війна.

Жертви не поворотні. Не
повернути багатьох і багатьох
шедеврів мистецтва, які безнадійно

зіпсувала або зовсім знищила

вода, змішана з мазутом, густою
липкою багнюкою.

«Вчора це було місто з мар¬

муру, сьогодні  це місто з
багна»,  писали в ті дні газети, і це

нітрохи не було перебільшенням.

Головний хоронитель художніх
цінностей міста Уго Прокаччі

наводить довгий сумний список
втрат: церкву Санта-Кроче

затоплено; в соборі зруйновано музей,
зокрема дерев яну модель
купола собору роботи Брунеллескі; в
капелі Медічі затоплено гробниці;
під чотириметровим шаром води
опинилися фреска Андреа дель
Сарто та багато полотен XVI
століття; повністю затоплено

державні архіви; в музеї Бардіні
загинули старовинні рукописи; в
галереї Уффіці зруйновано два
реставраційні зали, в яких були не-

перевершені творіння майстрів

Відродження, а також фотоархів,
що налічував 130 тисяч
негативів,  на щастя, більшість

шедеврів урятовано...

Це було мало не перше

інтерв ю, взяте в розпалі напружених
рятувальних робіт, коли день і
ніч, зміняючи один одного,

працювали професори й студенти,
ченці з сусідніх монастирів і

просто випадкові перехожі, рятуючи
те, що ще можна було
врятувати.

Шістсот студентів, з єднавшись
у справжній «ланцюг
самовідданості», як його тут назвали,
шкребли, мили, терли в музеях,

Студенти очищають від бруду гробницю національного героя Флоренції
Дусіно Капоні.



бензин аж до 31 грудня 1968 ро- діленою державою для допомоги
ку, збільшив усі прямі податки. потерпілим, надто мізерне.
Але все це, разом із сумою, ви- Президента Сарагата під час

Сушарню тютюнової фабрики пристосували для просушування
пошкоджених рукописів з фондів Національної бібліотеки.

Це зображення святої мадонни
також має на собі сліди повені.

церквах і бібліотеках, залитих

водою.

У Національній бібліотеці понад

мільйон томів  третина всіх

фондів  перетворилися на купу

глини, змішаної з мазутом.

Лупаючи цю масу по шматках, її

спочатку несли під

водопровідний кран, потім роз єднували

сторінки з допомогою дерев яного

шпателя, вкладали між ними

промокальний папір. Врятовані

сторінки надходили до сушарні

тютюнової фабрики Чіта ді

Кастелло, найбільшої в Європі, 200

тисяч аркушів зайняли тут місце

тютюнового листя.

Це був титанічний труд, без
нього втрати були б ще
страшніші, хоч, здається, страшнішого
вже не можна й уявити собі 
вода й мазут так чи інакше
пошкодили 1 200 полотен, втрачено
близько 400 000 безцінних томів.
Власне, розміри катастрофи

важко визначити ще й тепер.
Поблякла гордість Санта-Кроче 
«Розп яття» Чімабуе, злиняли
фрески Орканьї й Таддео Гадді:
невідомо, чи вдасться відновити
їхні кольори. Зруйновано шість
тисяч крамничок-майстерень
знаменитих флорентійських ремісни-
ків-ювелірів...
Потрібні десятки років, щоб

повернути місту його обличчя,
принаймні двадцятиліття, щоб
реставрувати картини.

Італійський уряд, щоб зібрати

потрібні кошти, підвищив ціни на



Флорентійці рятують стародавні твори мистецтва.

Пошкоджений твір Чімабуе «Розп яття»,

його поїздки по північних

районах зустрічали більш ніж

холодно. Адже уряд не зробив нічого,

щоб запобігти лихові. За останні

15 років Італія зазнала п ять

великих повеней, але в державному

бюджеті на 1966 рік по статті

«врегулювання течії рік» не

значиться жодної ліри, а в

п ятирічній програмі на ці потреби

передбачено сміховинно малу суму.

Не можна не погодитися з

професором Джузеппе Марчіні: ще
ніколи мистецтво не

розплачувалося так дорого за людську

недбалість. Професор Марчіні 
віце-суперінтендант Флоренції,

людина, яка присвятила все своє

життя вивченню й охороні

художньої спадщини цієї скарбниці

світової культури, і скільки гіркоти

в його словах: «Це велике лихо,

бо потерпіли статуї й картини, що

належать не тільки Флоренції, а

всьому людству. Я чув,

прилетіли радянські літаки  привезли

продовольство, медикаменти. Ми

вдячні за це. В музеях цілими

днями працюють сотні

добровольців, а ми не можемо їм

запропонувати навіть чашки кави».

Допомога почала надходити ще

до того, як Флоренція зверну¬

лася до культурних закладів і

діячів культури всього світу з

проханням допомогти їй. Усі,

кому дороге мистецтво, кому

дорогий дух гуманізму, простягли їй

свою руку.

Флорентійці в ці тяжкі дні

виявилися сильними людьми. У

діловитих, зосереджених чоловіках
важко впізнати звичайно

балакучих тосканців, а жінки в
заболочених чоботях з віниками і

щітками в руках мало нагадують

уславлених флорентійок  най¬

елегантніших жінок в усій Італії.

їхня енергія і самовідданість
можуть бути докором для тих

офіційних осіб, які мали б вчасно

запобігти катастрофі.

...У грудні, коли ще тривала

боротьба з багном і мазутом, а

нескінченні дощі загрожували

новим лихом, у Флоренції

оголосили про відкриття музеїв

напередодні новорічних свят.

Флорентійський листопад,

трагічний для світового мистецтва

листопад 1966 року  відійшов

уже в минуле. Але люди не

можуть бути байдужими до свого

минулого. Вони не можуть

забувати, що за минуле завжди

розплачується майбутнє.

подою фресками.Реставратори вже приступили до роботи над розмитими



Ю, ЛІДСЬКИЙ

В жовтні 1924 року
американський письменник Скотт Фітцдже-
ралд писав з Європи Максуеллу
Перкінсу, редактору видавництва
«Скрібнер», який працював з
багатьма видатними письменниками

США: «Хочу звернути твою
увагу на молоду людину на ім я
Ернест Хемінгуей; він живе в
Парижі, американець, пише для
«Трансатлантик рев ю», і на нього
чекає велике майбутнє». На цей
час Фітцджералд був відомим
письменником, ім я його раз у раз
згадувалося критикою поряд з

іменами Кіплінга і Драйзера в
супроводі епітетів «майстер» і
«геній».
А через дванадцять років в

оповіданні «Сніги Кіліманджаро»
відомий персонаж Хемінгуея
згадує «бідолаху Скотта Фітцджерал-
да, і його захоплене благоговіння
перед багатіями, і як він написав
одного разу оповідання, що
починалося так: «Багаті не схожі на
нас з вами». І хтось сказав Фітц-
джералду: «Правильно, у них
грошей більше». Але Фітцджералд не
зрозумів жарту. Він вважав їх
особливою расою, оповитою
таємничим серпанком, і коли
переконався, що вони зовсім не такі, це
зігнуло його більше, ніж будь-що
інше».

ІГП

«Хтось» із процитованого

уривку  це сам Хемінгуей. Він
помилився, вважаючи, що
Фітцджералд не зрозумів жарту; про це
свідчить не тільки запис у
блокноті Фітцджералда, але й багато
дечого в його творчості.
Забігаючи трохи вперед, можна сказати,

що Фітцджералд мав об єктивні
підстави глибоко образитись,
побачивши своє ім я в наведеному

контексті, і в наступних виданнях
оповідання Хемінгуей замінив

ім я Фітцджералда іншим.
Від порівняння з Кіплінгом і

Драйзером, від «генія» до
«бідолахи Скотта Фітцджералда» 

дистанція воістину величезного
розміру. З дня смерті
Фітцджералда (в грудні 1940 року) минуло
понад чверть століття, час
достатній для того, щоб об єктивно
оцінити його творчість.

Книжки переважної більшості
письменників «загубленого
покоління», це, здебільшого,
художньо відтворена авторами
дійсність. Важко, майже неможливо
уявити собі такого письменника
автором історичного роману.
Перша світова війна була надто
сильним струсом, удар по ілюзії
благополуччя немовби розірвав
історичний «зв язок часу». Весь
старий звичний світ лежав в улам¬

ках, і катастрофа небачених досі
розмірів заважала «загубленим»
шукати опору в історії.

Молоді письменники, що
пережили першу світову війну, по-
новому оцінили і те, що їй
передувало; для багатьох з них це
означало по-новому осмислити своє

передвоєнне виховання, досвід
юності, так трагічно обірваної
війною. Тому і книги
«загублених»  досить часто є
своєрідними автобіографіями.
В подальшому творчість

«загублених» визначалась в
основному їхнім ставленням до
соціальних звершень і змін, що не
переставали потрясати світ.
Фітцджералд не належав

цілком до групи «загублених»,
але, зокрема, його споріднювало з
ними те, що в основу кращих
його творів ліг його власний
духовний досвід.

Вся творчість Френсіса Скотта
Фітцджералда, не кажучи вже про
його листи, автобіографічні замітки
й записні книжки, свідчить про
те, що його біограф Ендрю Терн-
белл мав рацію, коли твердив, що
на початку своєї літературної
кар'єри Фітцджералд зовсім не
двозначно прагнув до двох речей:
«Він хотів стати серйозним
художником і все ж заробляти бага¬
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то грошей...» Цс останнє
прагнення сполучалося з бажанням
якомога швидше одружитись з

красунею Зельдою Сейр, що Фітц-
джералд і зробив після
опублікування в 1920 році свого першого
роману «По цей бік раю».

Величезний успіх роману
приніс молодому авторові не тільки
гроші, але й гучну славу. Тепер
публіка чекала від Фітцджералда
тільки першокласних творів, а
тим часом його особисті
схильності, спосіб життя, який він вів і
який схвалювала Зельда,
примушували його (це тривало до
самої смерті письменника) все
частіш і частіш жертвувати
творчими принципами заради заробітку,
постійно друкувати в журналах
розважальні дрібнички, вести
розгульне життя багатої
знаменитості  життя, яке вимагало
більших витрат, ніж письменник міг
собі дозволити, і від якого він не
мав сили відмовитись.

Хемінгуей писав про
американських письменників: «Ми
занапащаємо їх, і для цього існує
багато способів. По-перше,
занапащаємо економічно. Вони
починають виганяти гроші. Виганяти
гроші письменник може, тільки
пішовши на риск, хоч в
кінцевому результаті хороша книга
завжди приносить прибуток.
Розбагатівши, наші письменники
починають жити на широку ногу, і ось
тут вони й попадаються. Тепер
їм уже, хоч-не-хоч, доводиться
писати, щоб зберігати свій спосіб
життя, забезпечувати своїх
дружин і таке інше  а в

результаті виходить макулатура». Це
немовби сказано саме про
Фітцджералда, становище якого

ускладнилося схильністю письменника до
алкоголю, а з 1930 року ще й
тяжким психічним захворюванням
дружини.

І все ж не тільки це негативно
позначилося на творчості
Фітцджералда. Якщо в основу творів
письменника лягає його

особистий досвід, то дуже багато

залежить від того, наскільки цей
досвід серйозний.

На відміну від інших

«загублених», Фітцджералд не брав

безпосередньої участі в світовій

війні, з приводу чого не переставав

шкодувати до останніх своїх днів.

Щоправда, він служив в армії,
але війна закінчилась ще до

того, як його частину відправили в

Європу. Від перебування в армії

у нього не залишилося приємних

спогадів; про це свідчить,

зокрема, оповідання «Я не переплив

океан», датоване 1936 роком. Але
для Фітцджералда, попри його
військовий досвід, війна так і не
стала тією школою, яка
примусила «загублених» осудити не
тільки її саму, але й світ, що
допустив її. Сфера спостережень і
досвіду Фітцджералда і в
подальшому залишається порівняно
вузькою, а це, в свою чергу, сприяє

звуженню соціального плану

навіть кращих його творів і

позначається на їх художній цілісності.

Перш ніж перейти до

безпосереднього розгляду творчості
Фітцджералда, відзначимо той
факт, що з початку свого
творчого шляху і до кінця життя він
додержувався хоч і досить
обмежених, але все ж прогресивних

поглядів, стисло сформульованих

в листі до дочки, яка поступила

до коледжу: «Ти помітиш, що там
є добре організований лівий рух.
Мені не дуже хочеться, щоб ти
думала про політику, але я не
хочу, щоб ти виступала проти
цього руху. Я симпатизую лівому
крилу й гордився б, якби ти
зайняла таку саму позицію. В
іншому випадку  якби ти
солідаризувалась з націзмом чи
переслідуванням «червоних», в якій би то
не було формі,  я був би
ображений». (Датовано 19 вересня
1938 року).

Три з чотирьох завершених
романів Фітцджералда вийшли
через порівняно короткі проміжки
часу ще в першій половині
двадцятих років: «По цей бік раю» 
в 1920, «Красиві і приречені» 
в 1922 і «Великий Гетсбі»  в
1925 році. Перерва між
романами «Великий Гетсбі» і «Ніч
ніжна» тривала вже вісім років, і
трохи менше часу потрібно було
письменникові, щоб наважитись
розпочати новий великий твір 
роман «Останній магнат», який
автор встиг довести лише до
середини.

Герой його роману «По цей бік
раю» Еморі Блейн  нащадок
дуже багатої сім ї. Коли хлопчик

захворів на океанському лайнері,
що плив у Європу, його мати
спокійно оплатила повернення
корабля до Нью-Йорка. Коло
хворого на скарлатину Еморі ходять
чотирнадцять лікарів і сестер
тощо. Сам вибір героя і розробка
теми всевладдя грошей
відкривають перед письменником великі
можливості для сатири і гострої
критики соціальної нерівності.

Але автор дуже швидко
перестає ставитися до Еморі іронічно,
і герой сатиричного твору
непомітно перетворюється на
позитивного героя. Вже тут виявляється
двоїсте ставлення Фітцджералда
до багатства і багатих.
Усвідомлюючи згубний вплив грошей,
письменник схильний водночас
захоплюватися можливостями, що

їх вони приносять.

Проблеми, які постають перед
Еморі в привілейованій школі, а
потім і в Прінстонському
університеті, зводяться до особистих
турбот людини, дуже багатої і
дуже далекої від життя.

Згодом, ще будучи студентом,
герой бідніє, а трохи пізніше
залишається взагалі без засобів до
існування. Це мусило б дати
письменникові можливість
показати Еморі в нових умовах, в
реальних зв язках із зовнішнім
світом. Але саме тут і виявилося,
що Фітцджералду бракує власних
знань і досвіду для показу всієї
правди життя. Еморі бере участь
у війні, але в романі про це
розповідається суто описово.
Власне кажучи, проти описовості в
даному випадку можна було б не
заперечувати, якби вона не
призводила до художнього дисонансу:
побут і умонастрій багатіїв у
передвоєнний період показані в
романі абсолютно достовірно і
переконливо, але цього ніяк не
скажеш про воєнні епізоди. Так
була порушена логіка розвитку
характера Еморі, логіка розвитку
сюжету книги. Звідси і порівняна
слабість усієї «післяуніверситет-
ської» частини роману.

Читач навряд чи сприйме як
трагедію і любовні невдачі Еморі.
Ліричний і соціальний плани
роману пов язані недосить тісно,
звідси  певна композиційна
крихкотілість.

Зображуючи життя певної гру-

112



пи молоді, яка пройшла першу
світову війну, Фітцджералд не міг
не порушити типових проблем
«загубленого покоління». Але
письменник надто часто відводить
читача від реального життя. Ерах
особи у «загублених» був
наслідком світового суспільного
потрясіння, а у Фітцджералда він
пояснюється майже виключно
особистою історією героя.

Ці самі риси характеризують
наступний роман Фітцджералда
«Красиві і приречені». Герой
його Ентоні Петч  молода
людина, чиє життя визначається
чеканням багатомільйонної
спадщини, одружується з красунею

Глорією. Перспектива розбагатіти
спустошує й спотворює життя
молодої пари. їм нічого робити в
світі, проблеми й трагедії якого
їх не обходять (і залишаються,
по суті, десь поза межами
роману). Поширена в американському
літературознавстві думка про те,
що основна тема Фітцджералда
це гроші і їх вплив на самих
багатих, значною мірою
грунтується саме на цьому романі
письменника.

Назва книги  «Красиві і
приречені»  відбиває ставлення
автора до своїх героїв. Багаті у
Фітцджералда  завжди красиві.
Як не засуджував би письменник
їх егоїзм, паразитизм, моральний
занепад, він не перестає водночас
милуватися ними.

В цьому творі авторові також
бракує послідовності. Роман
починається як твір сатиричний,
але в подальшому сатиричні
нотки поступово зникають, а

ставлення автора до персонажів стає
часом навіть серйознішим, ніж
вони того заслуговують. Може
навіть скластись враження, що
Фітцджералд вважав основною
соціальною проблемою двадцятих
років саме проблему духовного
життя багатіїв. Через те
блискучий психологічний аналіз, який
ми знаходимо в романі, інколи
просто дратує.

Ентоні Петч втрачає спадщину.
Його дід-пуританин, ставши
випадковим свідком однієї з оргій,
у якій бере участь Ентоні,
відписує свої мільйони не йому, а
благодійницькому закладу. Ентоні
опротестовує духівницю. Чекаю¬

чи рішення суду, він пускається
берега і навіть допивається до
білої гарячки. Та незважаючи на
всю очевидну нікчемність героя,
автор не може приховати свого

захоплення впертістю й

наполегливістю, що їх Ентоні виявляє
в боротьбі за гроші.

І все ж роман не позбавлений
і позитивних рис. Згубний вплив
грошей показаний досить
глибоко, до того ж автор порушив

деякі важливі соціальні теми і в
другорядних сюжетних лініях. Тут
перш за все привертає увагу

проблема долі митця в
капіталістичному світі.

Річард Карамел, дядько Глорії
і друг Ентоні,  письменник. Ми
зустрічаємось з ним, коли він
працює над своїм першим
романом. Вперта робота, серйозне
ставлення до творчості і певні
літературні здібності Річарда
приносять свої плоди. Книгу чекає
гучний успіх, а автора 
жадане багатство. Але саме це і
губить молодого письменника. Він
сам не помічає, як
перетворюється на ремісника, метою якого
стає не творчість, а заробіток.

Якщо ми вважаємо третій
роман Фітцджералда («Великий
Гетсбі»)  кращим з його
творів, то не тому, що
письменникові пощастило повністю подолати
хиби своїх попередніх книжок, а
тому, що позитивні риси його
творчості виявилися в цьому
романі значно повніше й яскравіше.

Перед читачем «Великого
Гетсбі» виникає яскрава картина
потворності буржуазного світу.
Сам Гетсбі на початку роману
видається досить загадковою

особою. Він неймовірно багатий,
живе в розкішному будинку поблизу
Нью-Йорка, на самому березі
затоки, і мало не щодня влаштовує
грандіозні прийоми для сотень
гостей. Ні гості, ні сусіди
таємничого Гетсбі не знають, з якою
метою ці прийоми влаштовуються,
невідоме також і походження
величезного капіталу хазяїна, але
це, очевидно, нікого не
бентежить. Коли Карравей (а з ним і
читач) дізнається, що Гетсбі
купив цей будинок, щоб оселитись
поблизу коханої жінки (Дейзі
живе по той бік затоки), а прийоми
влаштовує, сподіваючись дочека¬

тись її візиту, загадковість
поведінки Гетсбі ще більше
посилюється. Нарешті автор знайомить
читача з історією головного героя
твору.

Гетсбі і Дейзі давно покохали
одне одного, але одружитися не

могли, бо він  тоді ще молодий
офіцер, який збирався на війну,

 був бідною людиною. Гетсбі
повертається з війни героєм, але
як і раніше без цента в кишені.
Після демобілізації йому навіть
нема на що купити цивільний
одяг. Не дочекавшись коханого,
Дейзі одружується з багатим
ділком Томом Б юкененом; через
деякий час Гетсбі всміхається
щастя, і він стає мільйонером.

Слід зазначити, що
інформативність і поверховість у
переказі подій іноді негативно
позначаються на глибині образів і
призводять до певних композиційних
хиб. Та й сам Фітцджералд,
напевне, розумів це. На початку
1926 року він писав Перкінсу:
«Коли б я більше знав, то був би
найкращим письменником
Америки». Трагедія Фітцджералда
полягає в тому, що йому не вистачило
рішучості й снаги вчитися в
життя, так як робив, наприклад, Хе-
мінгуей, який до того ж не йшов
на жодні компроміси з совістю.

І все ж у «Великому Гетсбі»
Фітцджералду пощастило досягти
неабияких успіхів. Доля Гетсбі
трагічна, тому що це доля
бідняка. Успіх, визнання, навіть
торжество кохання залежать в

буржуазному світі від грошей.
Фітцджералд піднімається тут до
серйозної критики суспільства, яке
спотворює людські почуття і
взаємини, штовхає людину на злочин,
робить трагедію якщо не
неминучою, то в усякому разі
закономірною.

Після 1925 року Фітцджералд
проводить багато часу в Європі,
яка стає місцем дії його
наступного роману.

«Ніч ніжна»  це книга про
те, як гине талант від зіткнення
з дійсністю. Є в романі і гостро-
сатиричні сцени і зарисовки, ще
більш підсилені тим, що
написані вони в підкреслено буденному
тоні. Цей прийом був вперше
застосований Фітцджералдом так
широко саме в цьому романі. І
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псе ж «Ніч ніжна» явно слабіша
за «Великого Гетсбі».

Справа тут не тільки в тому,
що сам сюжет твору виключає
можливість створення широкої
соціально-типової картини. Знову
за межами роману залишається
війна (та її наслідки). Знову
читач може тільки догадуватись про
причини, що зумовили крах теряя
роману Діка Дайвера.

Дік Дайвер, подібно до Гетсбі,
людина обдарована. Тільки це не
талановитий бізнесмен, а вчений,
творчий працівник, серйозний
мислитель; його теоретичні праці
здобувають заслужене визнання
колег. Дочка мільйонера Уоррена
Ніколь, дружина Дайвера, хвора
на шизофренію. Життя з Ніколь
поступово перетворюється на

пекло для Діка, хоч вона цілком
слушно заявляє чоловікові, що він не
має права звинувачувати саму
тільки її в усіх своїх невдачах.
Справді, не лише сімейні
незлагоди Дайвера зумовили його
деградацію, алкоголізм, духовну смерть.
Значною мірою до цього
спричинилися умови життя в «джунглях»
капіталістичного світу. Можна

тільки пошкодувати, що

«суспільна» історія Діка розроблена в

романі не досить глибоко.

Які б не були хиби роману

«Ніч нілена», він, безперечно,

свідчить про посилення
критичного і сатиричного струменя в

творчості Фітцджералда.

П ятий роман письменника
«Останній магнат»  твір про

Голлівуд, де Фітцджералд прожив
кілька тяжких років і де він

помер од серцевого приступу.
Роман недописаний  обривається

десь посередині. «Останній
магнат» не став чимось принципово

новим в творчості письменника,

але з опублікованого
розгорнутого плану книги молена зробити

висновок, що це був би досить
істотний крок уперед.

Незвалеаючи на всі вади

творчого методу Фітцджералда,
значення його романів не слід

недооцінювати. І сьогодні, через чверть
віку після смерті письменника,
його кращі твори не забуті

читачем, про що свідчить їх
зростаюча популярність. І все ле, щоб
скласти собі повніше уявлення

про творчість Фітцджералда, не-

досить знайомства з самими

тільки романами.

Письменник залишив ще

близько ста шістдесяти оповідань.
В деяких з них йому вдалося »
більшій чи меншій мірі подолати
обмеженість свого підходу до
улюблених тем.

В 1920 році, па початку
літературної кар'єри, Фітцджералд
опублікував оповідання

«Прибережний пірат». Дуже багатий
молодий чоловік затіяв інсценіровку
викрадення яхти, разом з якою
викрадає і дуже багату дівчину,
що мала намір вийти заміж за
якогось авантюриста. Дівчина,

зрозуміло, закохується в
«пірата», справлене ім я якого, в дусі
новел ОТенрі, несподівано
з ясовується в кінці оповідання.

Однак у кращих новелах ОТенрі
несподівана кінцівка підкреслює
соціальний смисл оповідання. У

Фітцджералда соціальний зміст

часто відсутній повністю.

В оповіданні «Делірімпл збочує
з правильного шляху»

Фітцджералд звертається до теми

повернення американців з фронтів
першої світової війни.

У героя оповідання багато

нагород, його зустрічають, як
героя, та минає небагато часу і

йому  голодному, без цента в
кишені  доводиться найматись
на службу за мізерну платню.

Критична спрямованість

оповідання очевидна.
Тему «повернення» ми

знаходимо і в оповіданні «Перше
травня» (дія відбувається першого
травня 1919 року). Автор з
самого початку не приховує свого

наміру зірвати покривало
благополуччя і процвітання з

суспільства, в якому він живе.

Оповідання безжально

спростовує легенду про душевну чистоту,
красу ї благополуччя співвітчиз*»

ників письменника. Щасливими
виявляються тільки багаті.

Відчуття невлаштованості

життя не залишає Фітцджералда на

протязі довгих років, визначає
зміст і настрій багатьох оповідань

письменника, зокрема

«Крижаний палац», «Кришталева хаща»,
«Етюд в гіпсі».

З цими оповіданнями
безпосередньо пов язана й інша група

новел, де Фітцджералд, часом

виключно тонко, показує, як
американська дійсність вбиває в
людях ідеали молодості. Ця тема
чітко прозвучала в оповіданні
«Зимові мрії» (,1922), але
найповніший вияв знайшла тільки в

1928 році в чудовій новелі
«Біля дверей столяра».

.. Батько п дочка чекають в
машині, поки мати замовляє для
дівчинки ляльковий будинок. Щоб
дочка не нудьгувала, батько
розповідає їй казку і несподівано для
себе з гіркотою усвідомлює, що
назавжди втратив здатність
бачити світ у казковому вбранні, як
обитель прекрасних добрих фей.
Він мільйонер, але життя
пограбувало його.

В кращих оповіданнях
Фітцджералда гроші постійно
виявляються силою страшною і

руйнівною, багатство спустошує і
занапащає життя. Саме ця тема вдало
розроблена в новелі «Алмаз

завбільшки з «Рітц-готель».

Коли Джон Хангер, нащадок
заможної сім ї, приймає
запрошення свого однокласника провести у

нього канікули, він і гадки не
має, що стане учасником
дивовижних подій. Джона привозять
до гірського маєтку, не
позначеного на жодній карті країни.
Своїм неймовірним багатством

власники маєтку Вашінгтони
завдячують багатющим алмазним

розсипам; вони їх експлуатують,
умудряючись не сплачувати
податків. Навіть палац Вашінгтонів
стоїть на алмазній горі
завбільшки з «Рітц-готель». Маєток
Вашінгтонів  справжня держава в
державі. На карті його немає, бо
глава сім ї зумів підкупити
картографів. Сім ю обслуговують

двісті рабів-негрів, які навіть не
чули про скасування рабства,

(здине, чого боїться містер Ва-
шінгтон, це  літаки.
Щоправда, палац охороняють зенітні
кулемети, і досі варті вдавалося

збивати літаки, що випадково
залітали сюди, але з маєтку втік
учитель-італієць, і це турбує
старого Вашінгтона.

Джон втішається небаченими
розкошами і закохується в

молодшу сестру свого друга, та одного
разу дівчина цілком спокійно каг

же йому, що гостей у цьому
замку, як правило, вбивають, коли
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пони сплять. Дівчина шкодує, що
проговорилася, тільки тому, що...
останні дні пересування юнака в
гостях непоправно зіпсовані.

Джона рятує від смерті
повітряний наліт (очевидно, учитель,
що втік, уцілів), В той момент,
коли палац розвалюється під
бомбами, містер Вашінгтон простягає
до небес величезну алмазну
брилу, безуспішно пропонуючи
хабара господу-богу.

В жодному іншому творі не
пощастило Фітцджералду досягти
таких вершин сатиричного

викриття, і в жодному іншому

творі не піддав він владу грошей та¬

кому беззастережному
засудженню. Оповідання це, написане ще
в 1923 році, досі лишається
одним з кращих зразків сатири в
американській літературі
двадцятого століття.

Закінчуючи коротку

характеристику творчості Фітцджералда,

не можна не відзначити

багатющої фантазії письменника. Це

досить яскраво підтверджують

оповідання про Пета Хоббі
(сімнадцять новел), написаних
виключно заради грошей.

Фітцджералд ясно розумів, якої
шкоди його творчості завдає
писання заради заробітку. Одного

разу у відповідь на похвалу
друкарки, яка друкувала оповідання,
він сказав: «Ет, навіщо казати
неправду, це абсолютний мотлох,
ї ви це знаєте. Це ніщо, ніщо».

Творчість Фітцджералда
глибоко суперечлива. З самото початку
в ній виявляються протилежні
тенденції. Будучи по суті
критичним реалістом, письменник
часто знижує значення свого

критицизму, відходить від соціальної
проблематики, уникає гострріх
проблем, але кращі його твори з
честю витримали найважче
випробування  випробування
часом.

ПОРУЧ

З КАРЛОМ ОСЕЦЬКИМ

Влітку 1945 року в Берліні
відбувся перший після розгрому
гітлерівського райху великий мітинг,
організований Комуністичною
партією. Тисячі людей вшановували
пам'ять безстрашних борців проти
фашизму. І серед імен, які лунали
тоді в скорботній тиші, поруч з
іменами Ернста Тельмана,
Рудольфа Брєйтшейда і багатьох інших
незабутніх героїв
антифашистської боротьби пролунало також
ім я видатного німецького
публіциста і громадського діяча Карла
Осецького.
А через рік у берлінських

газетних кіосках з явилися маленькі
червоні книжечки з білою смугою,
на яких стояло ім я Осецького. То
був перший повоєнний номер
«Вельтбюне», прогресивного
тижневика, який видавав до 1933 року
Карл Осецький. Вітаючи нове
народження журналу, газета «Нойєс
Дойчланд» писала тоді, іцо це
свідчення того, що ім я Осецького по
праву належить новій,
демократичній Німеччині.

І от нещодавно в

Німецькій Демократичній
Республіці побачила світ книга
спогадів про цього
видатного публіциста, написана
його дружиною і вірним
помічником Мод Осецькою.

Мод Осецька розповідає.
Видавництво «Дер морген». Берлін. 1966.

Авторка докладно
розповідає про перші
публіцистичні виступи свого
чоловіка, спрямовані проти
мілітаризму і війни. Проти
Карла Осецького відразу

ополчилися всі сили

німецького мілітаризму й реакції.
Вже за першу його
антимілітаристську статтю «Ер-
фуртський вирок»
кайзерівська вояччина притягла
Осецького до судової
відповідальності. Він сміливо
прийняв цей виклик і
згодом уже ніколи, ні за яких
обставин не схиляв голови

перед мілітаристами.
Настали роки першої

світової війни, потім прийшла
Листопадова революція
1918 року. Карл Осецький
стає членом Ради
солдатських депутатів, працює у
«Товаристві миру», потім у
«Лізі захисту людських
прав», весь час виступаючи
в пресі з полум яними
статтями. Реакція відповідає
судовими переслідуваннями,
штрафами, ув язненням...
Новий етап у житті

Карла Осецького розпочався
1926 року, коли він
зустрівся з відомим німецьким
публіцистом, видавцем
журналу «Вельтбюне» Зігфрі-
дом Якобсоном. 20 квітня
1926 року на сторінках
журналу з явилася перша стаіт-
тя Карла Осецького. З того
часу вже не можна уявити
«Вельтбюне» без Осецького,
без його натхненних статей,
спрямованих проти таємно-
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го озброєння Німеччини,
проти реакції і політики
реваншу.
Коли Ъ грудні того ж

року Якобсон нагло помер,
співробітники «Вельтбюие»
одностайно обрали новим
керівником журналу Карла
Осецького.

Мод Осецька розповідає
багато цікавих фактів про
діяльність свого чоловіка в
ті роки. Робота в журналі
надзвичайно захопила його,
навколо «Вельтбюне»

згуртувалися тоді кращі
літературні сили прогресивної
Німеччини. Курт Тухольський,
Вальтер Кайзер, Еріх Вай-
нерт, а також Томас Манн,
Арнольд Цвейг та інші
видатні письменники
виступали на сторінках
«Вельтбюне». І всі вони ставилися
до Осецького з
надзвичайною симпатією і повагою.

Розповідаючи про
діяльність Осецького, авторка
книги спростовує
твердження тих, хто хотів би
створити зовсім інший портрет
видатного публіциста.
Зокрема, вона доводить повну
безпідставність спроб
зобразити його звичайним
буржуазним пацифістом. У
зв язку з цим у книзі
наведено виступ самого Карла
Осецького. 1929 року в
одному з номерів
«Вельтбюне» він надрукував статтю
«Неблаженні миротворці», в
якій дає вбивчу
характеристику пацифізмові:
«Коли в момент

оголошення війни налетять

літаки, щоб сіяти газову смерть,
-  писав Карл Осецький, 
чого варті будуть ваші
заяви: «Я не беру участі в
цьому! Я відмовляюся»? Ні,
відмова від військової

служби ще не вирішує
справи. Вже в мирні часи треба
знищувати пекельні кубла,
де виготовляють знаряддя
війни...».

Осецький не раз
повертався до цього важливого

питання. У 1932 році, також
на сторінках «Вельтбюне»,
він писав:

«Я вважаю політику
керівників пацифістського
руху помилковою, такою, що
веде до самознищення...».

Буржуазному
пацифізмові Карл Осецький
протиставив гасла активної

антивоєнної діяльності, мобілізації

народних мас на боротьбу
проти паліїв війни. І в роки
першої світової війни, і в
1920 році, коли він разом з
Альбертом Ейнштейном
очолив комітет «Не допустимо
нової війни!», і пізніше
Карл Осецький був
активним учасником

антивоєнного руху в Німеччині.
І ще одне важливе

питання порушує в своїй
книзі Мод Осецька. йдеться
про ставлення Осецького до
лівих революційних сил
Німеччини, до комуністів. Є
тепер у Західній Німеччині
люди, що намагаються

фальсифікувати його
погляди в цьому питанні, проти-
поставити його

Комуністичній партії. Мод Осецька
розповідає, з якою
симпатією ставився її чоловік до
боротьби німецьких
комуністів проти фашизму й війни,
хоча він і не належав до
КПН чи будь-якої іншої
політичної партії Німеччини
тих часів.

В трагічні лютневі дні
1933 року, напередодні
провокаційного акту націстів 
підпалу рейхстагу  Карл
Осецький виступав на
зборах «Товариства захисту
прав письменників у
Берліні». Це був його останній
публічний виступ перед
арештом. Осецький,
напевно, добре знав, що на нього
чекає, і ця промова стала
його своєрідним
маніфестом, його заповітом.
«Я не належу до жодної

партії,  казав Осецький.
Я боровся і з правими, і з
лівими. Але тепер ми
повинні знати, що ті, що стоять
ліворуч од нас,  наші
спільники...».

І, формулюючи свою
політичну позицію, Карл
Осецький заявив:

«Прапор, під яким я стою,
це прапор об єднаного
антифашистського фронту».
На світанку 28 лютого

1933 року гітлерівці
заарештували Осецького. Почалася
остання, трагічна сторінка
його життя.

Берлінська тюрма Шпан-
дау, концтабір Зонненбург,
табір смерті Естервеген,
оточена шпигами гестапо

берлінська лікарня^  ось
пункти останнього поєдинку

Осецького з фашизмом. Так,
саме героїчного поєдинку,
хоча Осецький був в язнем
фашизму, хоча гітлерівці
позбавили його можливості
писати.

На захист Осецького стаз
весь прогресивний світ.
Бертран Рассел, Ромен Рол-
лан, Генріх і Томас Манни,
Ліон Фейхтвангер  ось
тільки короткий перелік
імен людей, що очолили
кампанію за визволення

Осецького. В жовтні 1935
року учасники
Брюссельської конференції
Комуністичної партії Німеччини
також виступили із
закликом боротися за визволення
Осецького  його ім я було
назване поряд з іменами
Ернста Тельмана та інших
видатних борців проти
фашизму.
І чим більше

поширювався цей рух, тим більше
лютували гітлерівці.
А потім сталася

драматична історія з
присудженням Карлу Осецькому
Нобелівської премії миру.
Спочатку було оголошено,
що за 1935 рік цієї премії
нікому присуджено не буде,
хоча перед тим пресу
облетіло повідомлення про те,
що на здобуття цієї премії
висунуто кандидатуру
Карла Осецького. Ця подія
викликала резонанс у цілому
світі. На багатотисячних

мітингах, в резолюціях
протесту, газетних виступах
представники світової

громадськості вимагали присудити
премію Карлові Осецькому.
Мод Осецька розповідає,
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як сприйняли цю подію в
самій Німеччині. Герінг
спробував примусити Осець-
кого відмовитися від
Нобелівської премії. Влітку 1936
року в Берліні мали
відбутися Олімпійські ігри. В
Берлін мали з їхатися
численні офіційні особи,
туристи з різних країн,
представники світової преси. І
от Герінг наказав перевезти
тяжко хворого Карла Осець-
кого з табору Естервеген до
однієї з берлінських
лікарень,
В Берліні й відбулася

зустріч Осецького з Герінгом.
В приміщенні гестапо
папістський ватажок протягом
двох годин всіляко
намагався зламати ц,ю мужню
людину. Герінг пропонував
Осецькому свободу, навіть
довічну пенсію в розмірі
500 марок на місяць,
вимагаючи навзамін тільки

одного: щоб той привселюдно
відмовився від Нобелівської
премії. Але тяжко хворий
Осецький виявив
надзвичайну силу духу. Як не
лютував Герінг, якими карами
не загрожував йому, він не
пішов на компроміс з
фашистами і переміг у цьому
двобої.
І Осецький став

лауреатом Нобелівської премії
миру. В безсилій люті Гітлер
видав указ про
встановлення так званої «Німецької

національної премії».
Водночас цей указ «віднині й

довіку» забороняв усім
німцям приймати Нобелівську
премію.
Мод Осецька розповідає

про страшний злочин, що
його гітлерівці вчинили над
її чоловіком перед тим, як
випустити його з табору
Естервеген. В цьому таборі
вчиняв нелюдські злочини
Густав Зорге, той самий
Густав Зорге, до речі, що його
кілька років тому боннська
юстиція намагалася
повністю виправдати. (Лише
протести світової
громадськості примусили
боннських суддів засудити його
до тюремного ув язнення).
Цей недолюдок особисто
катував Осецького. А перед
тим, як відправити
Осецького в берлінську лікарню,
йому, за наказом Густава
Зорге, зробили ін єкцію
бацил туберкульозу...
Мод Осецька наводить

імена виконавців цього

страшного злочину. Це
есесівці: унтершарфюрер Хільт-
ман, оберштурмфюрер Ау-
майєр, комендант табору
Лоріц і вже згаданий
Густав Зорге.

Приречений на смерть
Карл Осецький провів
останні місяці свого життя
в берлінській лікарні,
ізольований, фактично, від
усього світу. Він весь час
перебував під наглядом
гестапо. Відвідувачів до
нього не пускали.

В ніч на 4 травня 1938
року Карла Осецького не
стало. Але гітлерівці
боялися його навіть мертвого.
Мод Осецька розповідає, як
таємно від гестапівських
шпигів вдалося зробити
посмертну маску і сховати її
в надійному місці.
Гестапівці поховали Осецького без
свідків, і навіть могила його
на кладовищі Бухгольцер-
штрассе в Берліні
залишалася безіменою аж до

розгрому третього райху.
Останній розділ книги

Мод Оеецької присвячений
післявоєнній долі журналу
«Вельтбюне», цієї ідейної
спадщини її чоловіка.
Наприкінці 1945 року Мод
Осецька разом з відомим
німецьким публіцистом-ан-
тифашистом Гансом
Леонардом вирішили поновити
видання цього часопису. їх
підтримав видатний
німецький поет-комуніст Еріх Вай-
нерт.

І от в червні 1946 року
вийшов у світ перший номер
«Вельтбюне».

Відтоді маленькі червоні
книжечки з ім ям Карла
Осецького на обкладинці
щотижня виходять друком у
НДР. Усім своїм змістом
журнал продовжує справу
видатного

публіциста благородну справу боротьби за
мир, проти фашизму й
війни.

Я. ВАЛАХ
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Яскравою сторінкою в історію # другої
світової війни увійшов героїчний подвиг
радянських воїнів, які з допомогою польських
патріотів урятували від знищення старовинне
місто Краків.
Про це розповідається в книзі Станіслава

Черпака та Здзіслава Хардта «Наказ 
врятувати місто».
«Михайлов»  командир групи розвідників,

капітан Євген Степанович Березняк, зараз
проживає в Києві, працює у Міністерстві освіти
Української РСР начальником управління
шкіл.

Радистка «Анка» Ася Жукова  нині Це-
ретелі. Відразу ж після закінчення війни Ася
Федорівна вступила до медичного інституту.
З дипломом лікаря поїхала на Далекий Схід,
де працювала багато років. Нещодавно
переїхала до Ялти і працює в одній з
чорноморських здравниць.
«Олексій»  Олексій Шаповалов  живе й

працює в Кіровограді, звідки комсомольцем
пішов у партизани, а потім у військову
розвідку.
Єлизавета Яківна Вологодська, яку й зараз

називають «Ольгою», мешкає у Львові,
працює в Управлінні Львівської залізниці.
Пропонуємо нашому читачеві скорочений

виклад цієї книги.

Влітку 1964 року до Кракова приїхали
Єлизавета Вологодська, Євген Березняк і
Олексій Шаповалов. Двадцять років тому
доля зв язала їх з цим містом.

Гості зустрілися з тими, з ким їх у той
лихий час єднала боротьба з гітлерівськими
загарбниками.

Це були зустрічі справжніх друзів. Вони
ходили вулицями Кракова, у врятуванні
якого кожен із них брав участь. Вони
згадували години, дні, місяці. Подалися на
околиці старовинної польської столиці.
Кілька днів спогадів...

Згадки, пов язані з багатьма місцями.
Життя в постійній небезпеці... Різні
критичні ситуації... І все ж таки повнокровне
насичене подіями життя, хоч кожний
наступний день міг закінчитися трагічно...
На В єчистій, там, де вулиця веде до

Нової Гути, загинуло двоє юнаків.
У Заб єжові гітлерівці арештували

Ганку, яка відважно трималася на допитах у
в язниці і в концентраційному таборі в Ос-
венцімі, з якого вона вже не повернулася.
З Санкою пов язані особливо сумні

спогади. Міхала Врубеля закатували у в яз-

118



ниці. Він не зрадив нікого, так само як і
обидві його дочки. Вони живуть тепер V
Санці, в тому самому будинку біля лісу,
звідки колись передавалися
радіоповідомлення, де арештували Єлизавету
Вологодську  «Ольгу» і всю родину Врубелів.

* * *

Сутеніло, коли «Михайлов», «Олексій» ї
«Анка» прибули на аеродром, у них був
гарний настрій, хоч неважко було
догадатися, що всі троє тільки вдавали його, щоб
приховати внутрішній неспокій. І не тому
зрештою, що боялися.
Правду кажучи, молодих людей

приваблювали небезпечні завдання, і, коли вже в
них виникало якесь побоювання, то тільки
від усвідомлення тієї величезної
відповідальності, яку на них покладено.
Летітимуть вони вночі  чекати

лишилося недовго, бо сутінки почали вже
густішати. Затягнене хмарами небо настроювало
оптимістично, зважаючи на наслідки досить
небезпечної подорожі у ворожий тил.
Трійка зайняла місце в приготованому

Краків. Ця вулиця веде до Скалкі.

ВСЕСВІТ

дугласі. Невдовзі літак відірвався від
землі.

Перший етап польоту «дуже
спокійний  сприяв роздумам про те, що буде
потім, після приземлення. їхня трійка
складала розвідувальну групу під
командуванням капітана Михайлова. До
генерал-губернаторства вони летіли для того, щоб,
приєднатися до діючої вже там підпільної
організації. Командуванню фронту
необхідна була інформація з району Кракова.
Зведення, які воно одержувало, були надто
скупі. Потреба поповнення особистого
складу перекинутих у тил ворога розвідників
диктувалася зокрема тривожними
відомостями про зраду і втрати. Цікаво, що з
Ольгою і що саме зробив Юзек? Невже він теж
зрадив? Різні думки роїлися в голові.
Перспективи розвідувальної діяльності в

районі Кракова були не дуже привабливі.
Там буквально кишіли гітлерівці й поліція.
У Кракові розташовані важливі німецькі
стратегічні пункти й установи, крім того це
місто  важливий комунікаційний вузол.
Вони стрибають з парашутом. Олексій

стрибає останнім.
Тихий плюскіт і... Олексій відчуває, що

по пояс опинився у воді... Він вилазить з
води, витягає парашут, закопує його. Перший
обов язок виконано. Далі він мусить
якнайшвидше віддалитися від цього місця. А що,
коли німці щось пронюхали? Де Анка і
Михайлов?

Олексій насилу переставляє ноги.
Цокоче зубами від холоду.
Намагається зорієнтуватись. Бачить

перед собою темну стіну лісу. Брешуть
собаки  значить, поблизу населений пункт.
Треба повертатися. За хвилину Олексій
знову в воді.

Іншого виходу немає, він чекатиме тут до
ранку.

Коли розвиднілося, Олексій розгледівся
навколо. Він приземлився неподалік од Гур-
нічної Дубрави, за 80 кілометрів від
Кракова, і, що найгірше, в районі, включеному до
райху. Щоб досягти мети подорожі, треба
перейти через кордон, тоді він опиниться
на території, що перебуває під владою
генерал-губернатора. Але це нелегко, адже в
нього немає документів. Крім того, він не
одержав жодних вказівок, які допомогли б
йому налагодити контакти в цьому районі.
Він може розраховувати виключно на себе
й щасливу долю.
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В людській юрмі завжди легше ховатися.
Він добре знає про це, отож вирішує йти
так, щоб якнайшвидше опинитися у
міському тлумім Дістається до Сосновця.
Голод мучить Олексія дедалі більше, він

відчуває, що вже не витримає. На одній з
вулиць Олексій помічає ресторан з
написом, який видно здалека: «Тільки для
німців». Зайти чи ні? Тут, мабуть,
найбезпечніше...

Підкріпившись, він знову виходить на
вулицю. Тепер уже легше блукати
незнайомими завулками.
Біля «Модровгассе» Олексій бачить

приміщення організації українських
націоналістів. Що робити? Хвилина роздумів  і
рішення: в тій ситуації, в якій він опинився,
всі шляхи добрі, якщо вони дозволяють
якнайшвидше дістатися до мети й
виконати доручення. Адже можна виступити в
ролі біженця з Львова. Він утік від росіян...

...Родом він з Підволочиська. Як
український націоналіст, змушений був усе
покинути й тікати від більшовиків. Дістався аж
сюди... Він хоче зачепитися, дістати роботу
і  в міру можливості  допомогти
затримати просування більшовиків на захід...

На щастя, повірили.
Наступного дня біженець з Західної

України Ян Залевський уже звертається до
«Остхютте», де йому мають дати роботу.
В його кишені кругленька сума  500
марок,  компенсація за втрати, що їх він
зазнав через «втечу від більшовиків».

Найгірше те, що ситуація, в якій
опинився Олексій і сприятлива, і в той же час
несприятлива. Він мусить якнайшвидше
перейти кордон і дістатися в район Кракова.
Але ні в якому разі не можна виявити себе
перед німцями, або українськими
націоналістами. Олексій вирішив набратися
терпіння й шукати інших шляхів.
На заводі його поява не викликала

сенсації. Прийом нових робітників був
звичною справою, працювали тут люди різних
національностей.
Як налагодити контакти з поляками, з

польськими патріотами, особливо з
близькими за духом людьми?
Граючи роль «біженця від більшовиків»,

він шукав нагоди порозмовляти з
поляками. Один із них, Метек Ракочи, знав
російську мову. З його допомогою Олексій після
трьох тижнів перебування в Сосновці й
праці «на славу Великого райху» опинився
в Рибній поблизу Кракова.

* * #

Рибна,  велике село за двадцять
кілометрів на захід від Кракова, 
відрізнялося від інших сіл прогресивністю своїх
мешканців.
Ще 1933 року, після того як тут побував

Краків. Театр імені Ю. Словацького.

представник Польської комуністичної
партії, в Рибній виник партійний осередок,
його організатором був Францішек За-
йонц, а членами  Ігнаци Текелі, Станіслав
Малік (з 1936 року секретар осередку),
Антоні Фелюсь, Ігнаци Тарговський, а також
Францішек Пулецький.
Ці люди під час окупації проживали в

Рибній. 1942 року на квартирі у Франціше-
ка Зайонца вони складали присягу в
наново організованому осередкові Польської
робітничої партії.
Отже, не було нічою дивного в тому, що

перша розвідувальна група, скинута
раніше, наприкінці квітня 1944 року, потрапила
саме до Рибної. До мешканця цього села,
Станіслава Маліка, тоді прийшов один із
членів організації Ян Касперкевич.

 Слухайте, Малік, до мене привели
росіянку,  сказав він.  Вона має з собою
радіопередавач. Є наказ із штабу, щоб ви
взяли її під свою опіку. Ходімо!
Коли Малік зайшов до дому Касперкеви-

ча, він побачив молоду дівчину, невеличку
на зріст, худеньку, немов школярка-під-
літок.

 Це товариш Ольга,  сказав
Касперкевич.

Радистку Ольгу скинули на парашуті так
само, як пізніше Олексія, з двома товари-



шами-поляками: «Юзеком»  командиром
групи, і Ганкою  зв язковою *.
Юзек був родом із Сілезії. Після

створення в Радянському Союзі 1-ої Дивізії
імені Тадеуша Косцюшки, він вступив до її
лав. Ганка народилася у Варшаві в родині
лікаря. Завдання цієї групи були такі ж
самі, що й у скинутої пізніше групи капітана
Михайлова.

Трійка розвідників одержала адреси, за
якими мусила з явитися у Кракові. Крім
того Юзек мав фотографію солдата кос-
цюшківської дивізії Пьотра Сендора. На
звороті фотографії був напис: «Мамо, дуже
прошу тебе, допоможи цим людям».
Мама, яку називали «бабцею Сендоро-

вою», жила разом з сином Францішеком в
селі Браніци під Краковом, в районі
теперішньої Нової Гути. Довідавшись, іцо
радянські розвідники шукають зручного місця
для радіопередавача, Францішек Сендор
швидко погодився, щоб цим місцем був
його будинок.
Одного дня Ольга й Ганка в товаристві

Францішека Сендора подалися до Браніц,
несучи частини рації.
Нарешті, радіопередавач було

встановлено у Браніцах, у будинку Сендорів, а
Ганка найняла собі кімнату в Кракові.
Але на шляху виконання поставлених

перед групою завдань з явилися несподівані
перешкоди. Протягом багатьох днів не
з являвся Юзек  командир, що мав
організувати роботу групи. У нього були майже всі
гроші, призначені на утримання групи
тощо.

Нарешті він прийшов.
 Що з тобою сталося? Чому ти так

довго не приходив?  допитувалися обидві
дівчини.

 Я мусив трошки відпочити, 
пробурмотів він.

ЦІ слова викликали здивування. Юзек
прийшов напідпитку. Не говорив про
роботу, не ставив жодних конкретних завдань.
На закінчення коротко заявив:

 Іду до Кракова зорієнтуватися в
ситуації.
Вже ця перша розмова залишила

неприємний осадок. Тут щось було не гаразд.
Зародилося недовір я. Коли Юзек прийшов
наступного разу, знову було видно, що вій
добряче хильнув. Поводив він себе дивно.
Почав розповідати, що зустрів брата в
німецькому мундирі.
Не можна було не відчути, що групі

загрожує небезпека. Ввечері Ольга надіслала
своїм повідомлення, в якому інформувала
про поведінку Юзека.

Сендори серйозно занепокоїлися.
11 Юзек мав видавати себе за українського

націоналістичного діяча на прізвище Богуславський. Ольга  за його
дружину, а Ганка за сестру.

Незабаром Ганка прийшла і розповіла,
що Юзек умовився зустрітися з нею в
місті. В розмові він натякав на те, що їй не
треба займатися розвідувальною працею.
Казав, що тут можна добре влаштувати
життя. Він має багато грошей, і частина
призначена для неї.
Ольга розуміла, що з дня на день може

статися нещастя. їй не було куди піти, вона
не мала де сховатися, та зрештою ж вона
з явилася тут не для того, щоб ховатися від
німців. Але за умов, що склалися, не можна
було виконувати доручені завдання. Вона
почала навіть подумувати про повернення
до своїх. А Юзек дедалі ворожіше ставився
до неї. Нарешті він прямо казав, що
видасть її німцям. Ольга почала
побоюватися, що він може залякати Ганку і вона
зрадить.
На додачу до всього, надіслану Ольгою

інформацію перехопили німці, і зрозуміли,
що десь поблизу працює таємний
радіопередавач. У районі Браніц з явилися
німецькі автомашини з пеленгаторами.

Францішек Сендор вирішив зв язатися із
знайомими, щоб врятувати обох розвідниць
і створити кращі умови для роботи
радіопередавача. Та й «бабця Сендорова»
просила односельчан, що заходили до них,

допомогти сховати росіянку.
За два тижні після того, як Ольга

прибула до Браніц, одного ранку в домі Сендорів
з явилися представники командування
Армії Людової: «Міхал» (Юзеф Зайонц) і
зв язкова «Валя» (Валерія Генбська-
Зайоиц).
Того самого дня Валя й Міхал мали

відвести Ольгу й Ганку в безпечне місце.
Ольга розповіла Валі й Міхалу про свої
побоювання: Ганка зустрічалася з Юзеком у
місті. Про всяк випадок вирішили, що
Ганка не знатиме точно, де житиме Ольга.
Чекали на Ганку. А тим часом Ольга

демонтувала радіопередавач, частини якого
склали у три пакунки.

Як тільки прийшла Ганка, всі четверо
вирушили в нелегку дорогу на Чижини.
Вирішили, що Валя піде разом з Ольгою, яка
вдаватиме німу, а Ганка з Міхалом
ітимуть окремо.
У Чижинах на поїзд чекало дуже багато

людей. І до Кракова їхали у тісноті.
З залізничної станції Гжегужки, де вони

зійшли з поїзда, попрямували до трамвая,
щоб потім «трійкою» дістатися до центра
міста. Біля поштамту вони мали пересісти в
інший трамвай, вже до Лобзова, а звідти
вирішили йти пішки.
Коли трамвай наближався до поштамту,

раптом завила сирена. За хвилину поліцаї
почали перевіряти документи в перехожих
і пасажирів, які виходили з трамвая. Мі-
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хал швидко дав знак жінкам: не виходити!
Це єдиний шанс урятуватися.

А якщо німці все ж таки увійдуть до
трамвая або накажуть усім висісти? їх
розстріляють. І не лише тому, що вони везуть
радіопередавач. В Ольги немає ніяких до-
кументів, а Міхала розшукує гестапо.

Минуло кілька хвилин. З вікон трамвая
було видно, що німці арештували чимало
людей.

Один з гітлерівців підійшов до трамвая.
Пасажири завмерли. Німець подав знак
водієві:

 Проїжджай!

Трамвай швидко рушив.
Поспішаючи вбік казарм колишньої Під-

хоронжувки, вони ще здалеку бачать, що й
тут облава. Повертати назад уже пізно, це
могло б викликати підозру. На щастя, вони
помічають крамничку, де торгують содовою
водою. Заходять туди. Хазяйка зустрічає їх
непривітно.

 Я нічого не продаю.

 Ходімо геть,  цідить Міхал крізь зуби.
Виходять. І все ж таки ці кілька хвилин

зіграли важливу роль. Вийшовши з
крамнички, вони можуть тепер іти в
протилежному від казарм напрямі. За хвилину
повертають убік і обходять місце облави.
Страшенно змучені, вони дістаються до

Модльнички біля Заб єжова. Там Міхал

розміщає в двох різних місцях Ольгу й
Ганку.
Пізно ввечері Ольга передає своїм, яка

склалася ситуація. Вона питає, що робити
з Юзеком. Відповідь категорична:
ліквідувати якнайшвидше.
Через два дні після цих подій Ольга вже

була в Рибній;

* * *

Станіслав Малік. домовився з кількома
товаришами. Вони вирішили спільно
опікати Ольгу й допомагати їй, адже з
радіопередавачем вона не може залишатися довго
на. одному місці.
Відразу після прибуття до Рибної Ольга

розпочала активну розвідувальну
діяльність, яку вона провадила з допомогою й
участю Ганки, а також Валі., якій доручили
функції зв язкової, Міхала й інших осіб, в
основному членів місцевої організації
Польської робітничої партії.
Насамперед треба було виконати найтер-

міновіше завдання і до того ж надзвичайно
складне й неприємне. Сонячної весняної
неділі двоє молодих людей з Рибної  Янек
Касперкевич і Франек Чекай  зустрілися
в Кракові на Могильській вулиці з Ганкою
і Валею. Ганка вже домовилася з Юзеком.
О тринадцятій годині вона мала прийти до
нього. Юзек жив недалеко, на В єчистій.
Валя, в чиє завдання входило познайомити
хлопців з Ганкою, пішла відразу до
Головного вокзалу, куди після виконання
завдання мусила з явитися Ганка.
Оскільки до тринадцятої години

лишалося близько двадцяти хвилин, хлопці разом
з Ганкою прогулювалися вулицею
неподалік від будинку, де мешкав Юзек. Вони ще
раз перевірили визначений раніше шлях
утечі  до Неполомицької Пущі.

Раптом Ганка крикнула:
 Хлопці, це він!
Вона злякано показувала очима на

чоловіка, що наближався до них. Цього вони не
передбачали. Юзек повертався додому.

На роздуми не було часу. Янек
прошепотів Ганці:

 Іди далі.
А сам, разом з Франеком, затримався і

звернувся до Юзека:
 Ми маємо для вас кілька пропозицій.

Мабуть, ви розумієте, хто ми такі.
Юзек був трохи вражений.
 Тоді, можливо, ви зайдете зі мною до

квартири...
 Ні, краще піти туди, де ніхто нас не

буде бачити. Ми не хочемо показуватися
вашим хазяям.

Франек мовчки показав на вулицю
праворуч, до Вісли.

 Ходімо туди.
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Юзек, хоч і неохоче, погодився. Вони
йшли майже мовчки. Щось буркнули про
Ольгу.

 А' я саме збираюся до неї,  сказав
Юзек. Він не знав ще про її переїзд.
Опинившись у більш-менш безлюдному

місці, вони відразу ж витягли пістолети.
 За наказом командування ти будеш

розстріляний як зрадник!
Юзек хоче щось сказати, але постріл

звалює його на землю. Все відбувається
блискавично.

 Тікаймо до В єчистої, потім праворуч,
до Могили,  кидає один з хлопців.

Вони біжать у той бік, звідки прийшли.
Ганка здаля бачить все. Що вони роблять?
Куди тікають?  думає вона, вражена
поведінкою хлопців. На жаль, підказати їм не
можна.

Хвилину ще здається, що все обійдеться.
Хлопці вже на В єчистій. Там, щоб не
звертати на себе уваги, вони уповільнюють
кроки. І тоді чується пронизливий крик:

 Хапайте бандитів! Вони вбили
людину!
Хлопці озираються. Це кричить візник.

Вони знову кидаються бігти. Візник
женеться за ними. Хлопці наближаються тепер до
казарм і залізничного мосту, де стоїть
вартовий. Бігти туди  це загибель, і вони
раптом звертають убік. Проте німці вже
побачили їх. Лунає: «Хальт! Хальт!»
Неподалік стоїть дерев яна вбиральня.

Оточені хлопці, не знайшовши іншого
виходу, вбігають до неї.
Незабаром з мосту озиваються постріли.

Це німецький вартовий випустив чергу з
автомата.

Ганка, яка стежила з безпечної відстані
за цими подіями, бачила, як двоє німців
підбігли до вбиральні і витягли звідти тіла
хлопців... Більше їй не було чого робити.

Коли вона, схвильована, прийшла на
Головний вокзал, Валя відразу ж зрозуміла,
що сталося щось жахливе.

Взявши Ганку під руку, вона повела її
вулицею.

 Заспокойся й кажи.
 Юзека застрелено. Хлопців, здається,

теж.

Німці так і не дізналися, кого вони
вбили. Хлопці не підвели. Карна експедиція до
Рибної не приїхала.

* *

Основну увагу тепер було
сконцентровано на транспортних лініях і військових
об єктах. Незабаром почала активно діяти
розвідувальна група з місцевих патріотів,
які на різних вузлових пунктах стежили за

рухом поїздів, що проходили через Краків.
Відомо було, які саме поїзди приходять у
місто з заходу і які від їжджають звідси на
Катовіце, які відбувають на схід і які на
захід через вокзал Краків Плашув.
Важливо було при цьому помічати й різні
особливі позначки на поїздах.
Це була важка й ризикована праця.
Чимало уваги приділяли розвідники

також автомобільним шляхам.
Великі труднощі становило відшукування

військових об єктів у місті. На військових
німецьких об єктах поляки, як правило, не
працювали. Виняток становила Клара Солти-
кова, яка, працюючи прибиральницею в
будинку військового штабу на перехресті
вулиць Гертруди, Гродської і Страдомя,
наважилася кілька разів винести звідти
викинутий копіювальний папір, що дало
можливість одержати деякі важливі
подробиці розташування німецьких військ.
Майже неможливо було нічого довідатись

про військовий об єкт на вулиці Реторика.
Це завдання взяла на себе Валя, яка
вдаючи, ніби прогулюється з чотирирічним
племінником, ходила в сквер на цій же вулиці.
Одного разу її трохи не арештували.
Черговий звернув увагу на те, що вона кілька
разів, проходила біля брами будинку.
Врятувала її дитина, яка, немовби відчуваючи
загрозу, почала плакати.
У зв язку з одержаною інформацією

з явилася робота й для Ольжиного
радіопередавача. Для безпеки його переносили з місця
на місце, найбільше подобалася Ользі сама
Рибна, де вона мала найкращу допомогу.

Одного дня прийшла сумна звістка:
арештували Ганку. Із скинутої на парашутах
«трійки» лишилася тепер тільки Ольга.
Арештували Ганку за таких обставин:

разом з Валею вони поспішали з
розвідувальними матеріалами до району Кшешовіц, де
умовились зустрітися з Ольгою. Валя
радила йти з Кракова до Кшешовіц пішки, але
багатокілометрова подорож була для Ганки
важкою: ще перед війною з нею стався
нещасливий випадок і вона тяжко ушкодила
ногу. Тож вона сказала Валі:

 Знайдемо якусь машину і проїдемо.
Нічого не станеться.

 А я все ж таки піду пішки,  відповіла
Валя.

Вже перед Забєжовим вона помітила, що
поліція зупиняє автомашини. Щоб
уникнути арешту, дівчина обійшла здалека
німецький пост.

Вантажну автомашину, на якій їхала
Ганка, було затримано. Гітлерівці довго
розглядали подану дівчиною «кеннкаргу», а
потім наказали їй вийти з машини й заявили,
що вона заарештована. Та Ганка не втра-
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Краків. Торговий ряд «Сукєнніце:

тила самовладання. Удавши, що в неї дуже
болить живіт, вона дістала дозвіл зайти до
найближчої вбиральні, де викинула всі
матеріали, які могли б її викрити.
Ганку заарештували тому, що вона

користувалася «кеннкартою», виданою у Мєлець-
кому повіті, де польські партизани розбили
великий німецький обоз з боєприпасами.
Фашисти допитували її, де вона взяла
«кеннкарту». Ганку били й катували, але
вона нікого не виказала. Тоді її відправили
до концентраційного табору, звідки їй не
судилося повернутися.

* * *

Про арешт Ганки Ольга негайно
повідомила командування, прохаючи надіслати
заміну.
Німці пронюхали, що десь на околиці

Рибної працює таємний радіопередавач. У селі
почали з являтися автомашини з

пеленгаторами.
Ольга в той час мешкала у Маліка.

Радіопередавач поставили на горищі. Коли Ольга
працювала, з одного боку будинку стояв Ма-
лік, а з другого  його син Та дек. Як тільки
з являлися німецькі машини, вони кілька
разів стукали жердкою по даху, і Ольга
негайно вимикала передавач.

Будинок Маліка стояв на невигідному
місці. На початку літа гітлерівці на відстані
кількох десятків метрів від нього розпочали
копати рови, які входили у комплекс
оборонної системи проти Радянської Армії. Час від
часу фашисти заходили до Маліка чогось
випити.

Ольга вдавала з себе німу селянку.
Вбрана як звичайна сільська жінка, вона

іноді подавала німцям воду чи молоко,
відповідаючи на їхні запитання невиразними
звуками.

Присутність сторонньої людини, очевидно,
не пройшла повз увагу інших мешканців
Рибної.
Сусідки питали Малікову:
 Що то за жінка у вас?
 Вона з Кшешовіц.
На початку серпня німці заарештували

Францішека Зайонца. Станіслав Венцек 
«Казек» негайно подався до Санки, до Мі-
хала Врубеля. Будинок Врубеля стояв на
околиці села, під лісом. Казек повернувся й
повідомив, що Врубель погодився узяти до
себе Ольгу.
Другого дня Ольга переселилася до

Санки. Але перед тим вона відверто побалакала
з Врубелем, розповівши йому, хто вона
така, після чого спитала:

 Ви знаєте всю правду й розумієте
ризик, погоджуючись прийняти мене до себе?

Врубель хвилинку подумав і відповів:
 Якщо ти, радянська дівчина, приїхала

сюди працювати для того, щоб Гітлер
якнайскоріше скрутив собі в язи, так чому ж
я, польський селянин, не допоможу тобі?..
Я маю дві дочки, Розу й Стефу, ти будеш
моєю третьою дочкою.
Наступного дня з горища Врубелевого

будинку було передано важливі інформації
для радянського командування.

* * *

Першого серпня у Варшаві вибухнуло
повстання. Німці, побоюючись поширення
збройних виступів, відповіли на це новими
широкими репресіями, які не минули також
населення Кракова.
День 6 серпня був у Кракові дуже

жаркий.

Несподівано з відчиненої брами
управління поліції на Францішканській вулиці
почали виїжджати одна за одною вантажні
автомашини й повертати ліворуч. В
кузовах, грізно виблискуючи на сонці касками і
зброєю, сиділи гітлерівці. Машини
промчали Домініканською вулицею, повз поштамт
і далі. Водночас й іншими вулицями
Кракова мчали грузовики, повні поліцаїв і
жандармів. Перелякані перехожі
рятувалися хто куди ТІЛЬКИ міг.
Операція була точно продумана. Застави
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стояли вже скрізь. Розсіяні по всьому
Кракову, вони перетинали й замикали вузькі
вулички, які за мить спорожніли.
«Раус!» чулося в кожному будинку, де

були чоловіки. Жодні «кеннкарти», жодні
посвідчення не бралися до уваги.
Автомашини з арештованими багато

разів їздили до табору в Плашові. Так
закінчилася серпнева неділя, яка увійшла в
історію Кракова як «чорна неділя».
Внаслідок облави було заарештовано вісім
тисяч чоловіків.

* * *

В Санці Ольга одержала повідомлення,
що має вилетіти літак з новою групою
розвідників. їй доручалося підшукати
місце зустрічі, а також пароль для «нових».
З цією метою одного вечора вона пішла
разом з Казеком до Станіслава Маліка.

 Мені потрібно ваше життя й майно,
сказала вона здивованому чоловікові.  Я
хотіла б переказати командуванню ваше
прізвище й адресу. Сюди надсилають
підкріплення. Якщо ви погодитесь, я назву
ваш будинок як пункт зв язку.

 Але що спільного з усім цим має моє
життя й майно?

 Ну, ви самі ж розумієте, що
станеться, якщо німці перехоплять мою передачу.

 То ж зроби так, щоб вони не
перехопили,  відповів Малік і... погодився.

 Станіслав Малік, Рибна, будинок
номер 448,  додав він за хвилину, хоч це
було зайве, бо Ольга не раз уже користа-
лася з гостинності господаря, добре знала і
його прізвище, і адресу.

 Потрібен пароль, за яким ви
розпізнаєте моїх товаришів. Та й вони мусять
бути певні, що розмовляють саме з вами,
сказала Ольга.

Малік подумав і відповів:

 Нехай вони звернуться до мене з
запитанням: «Чи є у вас сливи на продаж?»
А я відповім: «Слив уже немає, але є
яблука».

Незабаром прізвище, адреса й пароль
були відомі радянському командуванню, а
також трійці розвідників: Михайлову,
Олексієві й Анці. Літак мали надіслати
найближчими днями.

Якось після обіду Малік, повернувшись
із поля, розмовляв біля стодоли з хазяїном
маєтку, який зайшов до нього. Раптом він
помітив на дорозі молоду жінку.
Незнайома підійшла до чоловіків і спитала з
виразним східним акцентом:

 Тут живе Малік?
 Так, посидьте, будь ласка, хвилинку

на лавочці.

Малік відразу зрозумів, хто це, і хотів,

щоб насамперед пішов хазяїн. Коли той
пішов, Малік запросив гостю до хати.

 Чи є у вас сливи на продаж? 
спитала вона.

 Слив уже немає, але є яблука,
почулося у відповідь.
Це була Анка  перша з нової групи.

Вона приземлилася на схід від Кракова.
Неподалік від місця приземлення
закопала свою рацію і за два дні дісталася до
Рибної.

Коли посутеніло, син Маліка, Тадек,
провів Анку до Ольги.

За кілька днів, коли Малік виганяв
уранці худобу в поле, його сусідка, Марія Мах,
сказала йому:

 Малік, якийсь чоловік, ішов і питав
про вас. Мабуть, він чужий, бо по-польськи
щось не дуже...
Малік повернув назад. На дорозі він

справді зустрів чоловіка.
 Де тут живе Станіслав Малік, номер

будинку 448?
 Я покажу вам, де це.

Краків. Мар яцький собор.
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Коли вони зайшли на подвір я, Малік
запросив незнайомого до хати.

 Я Малік,  сказав він.
 А%чи є у вас сливи на продаж?
 Слив уже немає, але є яблука.

Це був капітан Михайлов, який другим
прибув до Рибної.
Він спитав про Ольгу. Малік надіслав

до неї в Санку сина. Вона з явилася
негайно. Ольга хотіла відразу ж забрати з
собою Михайлова, але це не можна було
робити серед ясного дня: німці копали
протитанкові рови близько малікової хати.
Малік знайшов і тут вихід. Він дав

капітанові старі штани й сапу, а Ользі кошик
на картоплю.

 Тепер можете йти.
За хвилину вони пройшли повз німця,

який байдуже глянув на них.
Довго не з являвся тільки Олексій.

Минав уже третій тиждень після приземлення,
і всі вже почали турбуватися. Нарешті
прийшов і вій. Спочатку Олексій ходив по
селу, шукаючи номер 448, іцо було
нелегкою справою, бо в Рибній хати не
позначалися послідовно номерами, а крім того,
будинок, який він шукав, стояв у бічній,
маленькій вуличці. Нарешті він запитав
якусь жінку. Та провела його.
Ввечері Тадек Малік привів Олексія до

Санки.

*і» *{

Другого дня відбулася нарада групи.
Розроблено було дальший план дій. Він
полягав у максимальному розширенні
розвідувальної роботи й передачі командуванню
якнайдокладпішої інформації про всі види
транспорту, що проходив через Краків, про
дислокацію на цій території німецьких
військ, про будівництво укріплень у
Кракові і його околицях.

Обговорюючи поставлені перед групою
важливі завдання, Михайлов особливо
наголосив на значенні, яке надавало
радянське командування їхній групі розвідників
у зв язку з запланованим наступом.
Було розподілено конкретні завдання.
Олексій і Аика ідуть до Кракова для

збору інформації Ольга й сам командир
лишаються у Врубеля з тим, щоб
якнайшвидше дістатися звідти до найближчого
партизанського загону. Треба обов'язково
піти від Врубелів, бо Ольга дуже довго
жила в них.

Справді, з кожним днем все більше
людей знало, що в околиці діє, як її називали,
«Радянська Ольга».

 Неприпустимо,  казав Михайлов, 
щоб передача інформації тривала так
довго з одного місця. Адже гітлерівці мають

Свою контррозвідку й технічні можливості
викрити радіопередавач. Не може бути,
щоб вони досі не довідалися про його
існування й радянську розвідницю.
Капітан не думав, що сказав ці слова

в «лиху годину».
Рано-вранці 18 вересня економ маєтку

в Санці Ян Хмель помітив кілька
німецьких автомашин, що їздили околицею.
Стурбований, він поспішив до молодого
хазяїна.

 Пане Юзеф, негідники їздять з
якимись дияволами на машинах.

Як виявилося, гітлерівці вели
систематичні розшуки радіопередавача. Як
попередити Ольгу й капітана?
Ситуація була надзвичайно загрозлива.

Але вже нічого не можна було вдіяти.
Німці їхали прямо до хати Врубелів. Коли ті
помітили фашистів, було вже пізно.
Капітан Михайлов був у стодолі, у схованці,
влаштованій спеціально для нього. Вона
була добре замаскована глибоко в сіні.
Входили туди крізь отвір у стіні,
відсуваючи дві дошки.
Гітлерівці блискавично оточили садибу.

Кілька з них вдерлися до хати. Ніхто не
встиг повідомити Ольгу, яка, нічого не
відаючи, сиділа на горищі й передавала
повідомлення. Крім того, вона нічого не чула,
бо була у навушниках.
Раптом хтось рвонув її за волосся.

Дівчина озирнулася: над нею стояв німець з
автоматом. За мить зайшов іще один.

В Ольги майнула думка  вихопити
гранату. І так усе загинуло. Рух руки і...
Гітлерівець схопив її за волосся і стягнув
на землю. Вони опинилися на подвір ї.
Всюди були фашисти. Вона помітила
кулемети. Під хатою, обличчям до стіни, з
піднятими руками стояв Врубель і його дочка
Стефанія.
До Ольги підійшов німецький офіцер.

Він запитав російською мовою:
 Хто ти?

Страх поступово зникав. «Треба
триматися!  подумала Ольга.  Все одно мені
вже ніщо не допоможе!»

 Ти ж знаєш, хто я. Навіщо
запитувати?

 Як тебе звуть?
 Регіна Богуславська.
 З ким працюєш?
 Сама.

Розмова точилася біля стодоли, тут-таки
біля схованки Михайлова.

 Хто тебе привів сюди?
 Польські партизани.

Тим часом провели обшук. Офіцер
залишив Ольгу під стіною і підійшов до Міха-
ла Врубеля. З ким він зв язаний? Хто
привів сюди цю росіянку?  запитував
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Краківський старовинний театр «Барбакан».

він. Врубель відповідав те ж саме: її
привели польські партизани.
Так само відповідала й Стефа.
Німці хотіли дізнатися, хто ще є в хаті.

Вся трійка відповідала в один голос 
нікого більше.

Тоді один фашист приніс піджак, що
висів у кімнаті на стільці. Офіцер
звернувся до Врубеля:

 Твій?

 Так, мій.
 Одягайся!

Це був піджак Михайлова, значно
нижчого за Врубеля. Піджак ледь наліз., на
нього. Німець розмахнувся й ударив
Врубеля.

 Чий піджак?  закричав він.
 Мій. Купив на барахолці, не міряв.
Гітлерівці винесли капітанів портфель.
 Чий це портфель?
 Мій,  відповіла Ольга.
Солдати почали обшукувати садибу,

особливо стодолу. Один з них узяв вила і
штрикав ними в сіно.
Капітан Михайлов усе чув і розумів, що

його от-от знайдуть. Але, на щастя, німці
відмовилися від дальших розшуків.

Так капітан урятувався.
Привели ще одну дочку Врубеля, Ро-

залію.

Ольгу й троє Врубелів повели до
машин. Виходячи з подвір я, Ольга почала
раптом співати популярну сільську
мелодію. Пісня, яку вона спочатку лише
мугикала, поступово набирала сили. Ольга
почала змінювати слова пісні, щоб їх
зрозумів капітан:

 Не зрадимо!
Арештованих відвезли в Краків на Мон-

телюпіх. Злазячи з машини, всі четверо
перезириулися:  «Не зрадимо!» Це було
прощання: Всі вони вважали, що їх
розстріляють.
Ольгу посадили в окрему камеру. Перша

ніч була найтяжчою. Дівчина прощалася з
життям. Згадувала сім ю, близьких.

Тільки на світанку вона заснула
тривожним, неспокійним сном.

% % *{?

Під час Ольжиного арешту до німців
потрапили радіопередавач і ключ. Михайлов,
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обмірковуючи ситуацію, розраховував на
те, що Ользі пощастило ввімкнути
«аварійний сигнал», який подавали в разі
безпосередньої* небезпеки. Але він не був певен
цього. Треба якнайшвидше повідомити про
все командування. Адже четверо людей,
так чи інакше зв язаних з діяльністю
радянської розвідки, перебувають в руках
гестапо.

Передусім слід негайно піти від Врубе-
лів. Більше того, треба взагалі зникнути з
району Санка  Рибна.
Михайлов, якому Ольга розповідала про

допомогу, яку подавав їй молодий хазяїн
маєтку Юзеф Сконпський, вже раніше
зустрічався з ним. Тепер він вирішив піти
до нього й також попросити допомоги. Він
хотів повідомити товаришів у Рибній про
те, що сталося в Санці, а також розповісти
і про становище, в якому опинився сам.
Незабаром рибнінська організація знала

про все, і ввечері Михайлов опинився в
Ігнаци Тарговського.
У гірських районах діяв загін Армії Лю-

дової імені Людвіка Варинського. Його
командиром був тоді Тадеуш Грегорчик.
Саме з цим загоном вирішено було
зв язати Михайлова.

Ще тієї самої ночі його провели до Чер-
ніхова. Наступної ночі він переправився

Кафедральний собор у Вавелі.

через Віслу й рушив на південь. Незабаром
Михайлов опинився в загоні.

Таким чином група радянських
розвідників почала знову діяти, спираючись на
допомогу польських партизанів,
Капітан Михайлов вирішив розширити

район диверсійно-розвідувальної
діяльності. З його ініціативи й за допомогою загону
ім. Людвіка Варинського було створено
радянську партизанську групу, яка
незабаром розрослася, коли до неї почали
сходитися радянські військовополонені* що
рятувалися з неволі.

* * *

Ольга тим часом дедалі частіше думала
про втечу.
На Монтелюпіх вона була недовго.

Незабаром її перевезли в незнайому
місцевість, і вона знала лише, що це  село.
Офіцер Гартман, що допитував її,

говорив по-російському. «Цікаво, звідки він так
добре знає російську мову?» думала вона.

Поступово ситуація почала
прояснюватися. Ольга зрозуміла, що гітлерівці не
збираються страчувати її: навпаки, вони
прагнуть її завербувати. Мабуть
розраховують, що вона розповість про свої
зв язки, видасть товаришів. Ольга вхопилася за
цей їхній намір. Це, гадала вона, може
полегшити їй утечу. Розповіла, що одного
дня о такій-то годині має зустрітися з
людьми, які постачали її інформацією.
Зустріч ця мала відбутися в каменоломні біля
Кшешовіц.
А втім, надія на втечу розвіялася

одразу: крім машини, на якій її везли, їхало
ще дві з озброєними поліцаями.
Відкинувши цю думку, Ольга почала міркувати, як
вибратися із скрутного становища.

Коли вони приїхали на місце, вона
почала ходити по каменоломні й співати
буцімто домовлену мелодію. Німці не спускали
з неї очей. Нарешті, вона заявила, що за
таких умов важко чекати, щоб хтось
з явився.

Наступні дні, які Ольга провела у
в язниці, проходили у незвичайних обставинах.
Гартман надав радянській розвідниці
свободу, не тримав її у замкненій камері, не
влаштовував більше «нормальних» допитів,
хоч і викликав її на довгі розмови. Це були
бесіди на різноманітні теми  війна,
художня література, музика. Гартман був
людиною освіченою, Ольгу дивували його
знання російської та радянської
літератури, музики й мистецтва.
Але розмовляв з Ольгою не тільки

Гартман. Адже тут були також один латиш, що
говорив російською мовою, і росіянин на
прізвище Ромахов.

123



Ольга харчувалася за одним столом з
ними. Неважко уявити собі, що відчула
Ольга, коли опинилася в цьому товаристві
уперше. Ставилися до неї ввічливо.
Особливо піклувався про це Гартман, про що
свідчила його реакція на один неприємний
для Ольги інцидент.
За нею дуже старанно наглядав один

німецький радист. Якось Ольга висловила
побажання піти на прогулянку.
Намагаючись зорієнтуватися, де її тримають, Ольга,
як тільки могла, затягувала прогулянку.
Думка про втечу не давала їй спокою. Коли
німець, що супроводжував її, скомандував
«цурюк», Ольга не почула цього, а йшла
далі. Німець підбіг до неї і вдарив ЇЇ так
сильно, що вона повернулася з цієї
прогулянки закривавлена. Побачивши це,
Гартман вилаяв її «опікуна», адже той міг
провалити всю роботу, якій він так багато
присвятив часу.

Гартман  німець, що говорив
по-російському,  був для Ольги найбільш
загадковою постаттю.

 Звідки ви так добре знаєте російську
мову?  спитала вона його якось.

 Я народився в Москві. Там минуло
моє дитинство. З походження я німець, але
мій дід оселився в Москві: він мав там
фабрику. Після революції сімнадцятого року я
повернувся з родичами до Німеччини.

 Очевидно, ви цікавилися моєї країною
і пізніше... Ви стільки про неї знаєте...

 Пізніше я знайомився з Росією в

розвідувальній школі. Тоді мене годували
Пушкіним, Горьким, Маяковським і ГІавловим...
Гартман не ділився з Ольгою всіма

своїми думками, але дівчина відчувала, що він
не такий уже страшний ворог. Вона
догадувалася, що ця людина не могла не
розуміти: дні існування гітлерівської
Німеччини злічені...

Під час однієї розмови Ольга запитала
Гартмана, куди її привезли. Німець
відповів  Рудава біля Кракова. Тоді дівчина
вирішила перейти у наступ.

 Я мушу звідси втекти,  прямо
заявила вона.

 Звідси ви не можете втекти. Будинок
старанно охороняється. Вас застрелять.

 Якщо мене застрелять, буде краще.
Мені нема чого втрачати. Я не хочу
лишатися тут.

По тому, як зреагував на її слова
Гартман, Ольга відчула, що обрала
правильний шлях. І все ж таки реальної
можливості втекти не було: її стережуть дуже
старанно й зроблять усе, аби змусити
працювати на користь Німеччини. Отож,
прохання Гартмана, щоб вона передала «до своїх»
таке повідомлення, яке вони їй
продиктують, не було для неї несподіванкою. Вони
хотіли використати радянську радістку для
дезінформації.
Ольга мусила погодитися  тим більше

що гітлерівці мали в своїх руках шифр.
Але це давало їй також можливість

передати аварійний сигнал, отож повідомити
своїх, що її інформація фальшива. Ольга
знала, «дезінформуючі інформації» можуть
придатися її командуванню. Крім того,
вона вирішила використати всю цю справу у
своїй грі: з її боку це послуга для ворога,
а задарма робити вона її не буде.
Дійшовши такого висновку, Ольга

запропонувала Гартманові... разом утекти до
партизанів.

 Ви не врятуєте своєї шкури, коли
прийдуть наші,  сказала вона.  А що вони
прийдуть, то це напевно. Ви знаєте про це
не гірше від мене.
Гартман не заперечував, але й не

погоджувався з Ольгою. Та дівчина наполягала
на своєму:
-- Допоможіть нам, тобто почніть

співпрацювати з нами і організуйте мені втечу.
Це для вас шлях до реабілітації...

 А хто буде знати про це?
 Я зв яжу вас з деким, а крім цього,

повідомлю наших.

Незабаром виявилося, що Ольга
перемогла. Гартман пообіцяв організувати їй
втечу. Але сам вирішив лишитися.

ВЩВІ1&9
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 Тут я принесу для вас більше
користі,  сказав він дівчині, для якої все ж
таки несподіванкою була його готовність
перейти т бік ворога.
Ольга передала аварійний сигнал й

дістала -відповідь, що командування вже знає
про її арешт (вона зрозуміла, що
повідомила Анка, яка працювала . на другій
рації). Одержала вона також і наказ
передавати все від німців, а потім прийняти й
переказати їм зведення, які їй передадуть.
Отже, всупереч намірам Гартмана вона
стала об єктом дезінформації, що йшла від її
командування до німців. Дівчина раділа.
Тепер лишилася тільки втеча.

25 вересня відбулася остання розмова з
Гартманом.

 Сьогодні ввечері, після мого від їзду
до Кракова,  сказав він.
Вони обмінялися необхідною

інформацією. Ольга одержала деякі дані, що
стосувалися частини Гартмана, а йому
розповіла, як налагодити зв язок з її групою.
Гартман вручив ще Ользі маленький
золотий компас.

Невдовзі після цього Гартман сів у
машину і поїхав, а німці почали пиячити. Оль¬

га зраділа. Вийшовши на подвірні під
охороною нетверезого радиста, вона ввійшла
до сільської дерев яної вбиральні, яка
стояла поблизу від шосе. За хвилину Ольга
вийшла крізь отвір, заздалегідь,
приготований у задній стінці, перебігла шосе й за
кілька секунд досягла лісу. Тепер на
південь! Дівчина хотіла дістатися до Рибної.
Бігла Ольга дуже довго.
Нарешті вона побачила якісь будинки.

Страшенно змучена й голодна, не довго
думаючи, зайшла до першої хати.

 Я  солдат польської армії,
організованої в Радянському Союзі. Була
арештована німцями... Втекла з в язниці. Я не
знаю хто ви  патріоти чи ні. Отож або
віддайте мене в руки фашистів, або покажіть
шлях до Рибної.
Господарі прийняли Ольгу гостинно,

нагодували.
 Недалеко звідси військовий аеродром,

 застерегли вони її.  Наше село
називається Баліце.
Рано-вранці господар провів її до лісу і

пояснив, куди йти. Незабаром Ольга
підійшла до дому Ігнаци Тарговського й
побачила його сина Юлека.

Вавельський палац.
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 Юлеку, Юлеку!  покликала вона.
 Ольга! Ти жива?

Юлек сховав її й побіг по батька.

Ольга розповіла все Тарговському,
особливо про допомогу Гартмана.

 Він напевно прийде сюди, до вас. Я
дала йому адресу. Не довіряйте йому
одразу. Скажіть, що нічого не знаєте і не маєте
жодних зв язків. Погрожуйте, що
повідомите жандармерію.
Ввечері вона пішла разом з Юлеком Тар-

говським до Черніхова. А пізно вночі вони
дісталися ,до Станіслава Очкося. Там був і
Олексій.

Після короткої розмови з Олексієм Ольга
пішла до Михайлова. Провів її туди
Станіслав Очкось.

Вражений капітан не вірив власним очам.
Ольга розповіла про перебування у

в язниці, про розмови з Гартманом, з Ромахо-
вим та іншими. Вона схарактеризувала
Гартмана як можливого спільника в
розвідувальній праці. Може статися, що Рома-
хов також перейде на їхній бік.
Перебування Ольги у в язниці і її втеча

викликали в Михайлова підозру й
недовір я.

 Якщо станеться щось погане, ти
заплатиш за це головою.

Отже, не лишалося нічого іншого, як
чекати дальшого розвитку подій...

* * *

Невдовзі після Ольжиної втечі Гартман
разом з Ромаховим прийшли в Рибну, до
Тарговського. Тарговський, попереджений
друзями, сказав йому:

 Ви не туди потрапили, панове. Я
нічого не знаю.

Гартман і Ромахов були дуже здивовані,
однак, посилаючись на Ольгу, знову
спробували порозумітися. Вони хотіли
поговорити з Олексієм. Тарговський знову відповів,
що не знає такого і отож нехай вони дадуть
йому спокій, бо інакше він змушений буде
повідомити жандармерію.
Гартман і Ромахов страшенно

розлютились. Вони ладні були розстріляти його.
Після неодноразових наполягань
Тарговський нарешті пообіцяв, що спробує
налагодити зв язок з радянським загоном.

І Олексій почав готуватися до зустрічі
з Гартманом.

* * *

Після налагодження безпосереднього
зв язку з партизанським загоном Армії Лю-
дової імені Людвіка Варинського Олексій
швидко вирушає назад. По дорозі він
зустрічається з Михайловим, а потім
повертається до Кракова. Тепер його в основно¬

му цікавлять німецькі об єкти в місті, а
також система оборонних укріплень, які
будувалися в самому Кракові та на його
околицях. У зв язку з цим він систематично
провадить розвідку, стежить за риттям
окопів і протитанкових ровів, котрими з серпня
до пізньої осені оперізувався Краків.
Щодня гітлерівці вивозили з Кракова

тисячі поляків у напрямку Бохні й Мєхова.
Крім відшукування німецьких об єктів у

Кракові і його околицях, Олексій стежив
також за рухом німецьких військових
частин. Для цього він близько зв язався з
Юзефом Присаком, музикантом з вуличного
оркестру. Це був, власне, сімейний оркестр,
бо до його складу входили Юзефова
дружина й дочка. Часом «грав» у ньому також
Олексій. Інколи щастило зайти на
територію якоїсь німецької частини й одержати
певні дані.
Присаки жили в передмісті Кракова, у

Броновіцах. Частенько у них затримувався
і Олексій. Крізь Броновіци проходила
залізниця, що зв язувала Краків із Сілезією.
Присак сторожував у садах і городах,
розташованих поблизу залізничної колії.
Завдяки цьому можна було регулярно стежити за
проходженням військових транспортів. У
Броновіцах вони також стежили за
німецькою танковою частиною, яка деякий час
перебувала тут, а потім мала вирушити на
східний фронт. Отже, контакт з родиною
Присаків виявився дуже корисним. Олексій
одержував і збирав важливі інформації, які
потім передавалися радянському
командуванню.

Невдовзі після одержання відомостей про
візит Гартмана і Ромахова до Ігнаци
Тарговського Олексій надіслав капітану
Михайлову записку такого змісту:
«5.Х.44 року в приміщенні І. Т. з явився

німецький офіцер, подав пароль, який дала
йому Ольга, і зажадав зустрітися з нашим
представником. Зустріч призначена на 9.Х.
Чекаю наказів».

Зустріч з Гартманом була величезним
риском. Треба було бути надзвичайно
обережними. Через зв язкового Олексій
передає Гартманові листа, в якому призначає
йому й Ромахову зустріч у лісі, в районі
Черніхова. Але попереджає, що в разі,
коли крім них у лісі з явиться бодай один
німецький солдат, зустріч не відбудеться.
Для охорони було виділено трьох

товаришів. О десятій годині на місце зустрічі мав
прибути Ромахов, а о дванадцятій  сам
Гартман. Пунктом, до якого обидва мали
дійти самі, була лісова сторожка. Звідти
хлопці їх проведуть до галявини, де на них
чекатимуть Олексій і Францішек
Мартина  «Вовк», у присутності якого має
відбутися зустріч.
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Нарешті Олексій одержує звістку, що в
домовленому місці біля лісової сторожки
з явивсь чоловік у цивільному. Це
Володимир Ромахов, росіянин, учитель
математики. Він з Краснодарського краю, служив
у Радянській Армії, був офіцером. Правда,
він запевняє, що цілком випадково
потрапив до німців і що готовий спокутувати
свою провину, але  хто ж знає, що за цим
ховається?..

У домовлений час приїжджає Гартман.
Справа варта заходу  Гартман виконує
функції заступника начальника відділу
контррозвідки в Кшешовіцах.
Гартман, як перед тим і Ромахов,

підкреслює, що хоче працювати на користь
Радянської Армії.

Він заявляє, що брав участь в останній
змові проти Гітлера. Поки що арешти
обминали його, але немає гарантії, що його
не викриють. Він хоче врятуватися... Адже
він знає, що німці програють війну.

 Дайте мені гарантію, що залишите
мене в живих.

 Якщо ми дамо вам таку гарантію, що
ми матимемо від вас?

 Ви одержуватимете відомості, яких не
змогли б зібрати десятки ваших
розвідників.

Після цієї зустрічі розпочалася
співпраця Гартмана і Ромахова з Олексієм.
Обидва працівники гітлерівської

контррозвідки дали чимало дуже важливих
відомостей, що стосувалися і військових
частин у самому Кракові, і фронтових частин
в районі Сандомежа. Більше того, Гартман
видав Олексієві посвідчення, яке давало
йому право бувати на всій території
краківського району оборони. Тепер Олексій
мав можливість уважно стежити за
пересуванням німецьких військ, збирати й самому
перевіряти інформації Гартмана.

* * *

В той самий час, коли Олексій діяв у
Кракові і його околицях, капітан
Михайлов працював над створенням
партизанської групи і дбав про умови для роботи
радіопередавача. Він побував на території
Середнього Бескіду, в районі Гарбутовіц і
Тшебуні.
Чималу допомогу подавали Михайлову

поляки. Радянська група користувалася
гостинністю багатьох польських родин.

У Тшсбуиі це була родина Раків. Одного
дня до Юзефа Рака з явився підпільник
Францішек Бенек.

 Є у нас група росіян-розвідників. Ваш
будинок стоїть на узбіччі. Допоможіть їм...

З того дня в будинку Раків часто бували

Одна з краківських пам яток старовини 
золота каплиця короля Зигмунта.

Михайлов та його люди й почували себе тут
у цілковитій безпеці.
Група Михайлова одержала зброю,

скинуту для них на парашутах, і була добре
озброєна. Вона влаштовувала нальоти на
німецькі пости й частини. Одного разу
четверо росіян узяли в полон двадцять одного
німецького солдата.
Спочатку група Михайлова

контролювала відрізок шосе поблизу Зембжиц.
Але наприкінці листопада капітан

Михайлов змушений був перекинути свою
групу на деякий час з району Гарбутовіц і
Тшебуні. В цьому районі пожвавішав
партизанський рух, німецькі каральні загони
вирушали на боротьбу з партизанами. В
районі села Завадка дійшло до жорстоких
боїв між об єднаними партизанськими
загонами й німцями; у цих боях брала також
участь група капітана Михайлова.
Якось до Михайлова з явився дідусь,

селянин Юзеф Каспек. Він привів німецького
солдата.

 Пане капітан,  сказав він,  заберіть
цього шваба, а за це видайте мені пістолет.
Буду стріляти цих сучих синів!
Тим часом з Кракова почали надходити

вісті про підготовку німців до оборони, а
водночас  і про їхній намір знищити
місто. Почався останній етап боротьби за
звільнення краківської землі.
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* % *

Вже наприкінці літа 1944 року стало
відомо, що німці почали ретельно
готуватися до оборони Кракова. Тут створювалася
система окопів, протитанкових ровів,
вогневих точок, бункерів, протитанкових заслонів,
мінних полів.

На протязі 1944 року воєнне становище
швидко змінювалося. Перевага
антигітлерівської коаліції зростала з кожним
місяцем. Німецький воєнний й економічний
потенціали різко зменшувалися. Недавніх
господарів усієї Європи  фашистів  гнали
все далі.

Німецьке командування робило все
можливе, щоб затриматися в Польщі й не
допустити просування фронту на захід.
Протягом 1944 року на величезній

території між Віслою й Одером було створено
цілу систему оборонних укріплень.

Ворог не оминув також і Кракова,
навколо якого кільцем будувалися укріплення, а
головним чином з північно-східного боку,
мінувалися шляхи, що вели до міста. На
вулицях виростали бункери й гігантські
бетонні стовпи. Якщо їх звалити, вони
перетворювалися на протитанкові заслони.
Взагалі фашисти вкопали на вулицях
Кракова 240 залізобетонних стовпів,
зробили 50 бункерів і низку підземних сховищ.
Водночас готувалися висадити в повітря
всі мости через Віслу. Надходили тривожні
сигнали про те, що німці хочуть знищити
більшу частину стародавнього міста.
Почалося мінування залізничного вокзалу,
великої кількості вулиць, каналізаційної мережі,
багатьох промислових об єктів (їхня
кількість дійшла до 240), а також цінних
пам яток старовинної польської культури.
Вибухівку було закладено під Вавелем,
Скалкою, Ягеллонським університетом,
Театром імені Юліуша Словацького, вежею
ратуші на Головному ринку, а крім того 
під історичний Мар яцький костьол та інші
пам ятки. При цьому фашисти не
шкодували вибухівки.
Отож, Краків не тільки укріплявся у

воєнному відношенні, а йшла підготовка до
того, щоб, у разі потреби залишити місто,
Краків злетів у повітря.
Мешканці Кракова з неспокоєм стежили

за діями ворога. Населення стихійно
піднімається на захист міста. На багатьох
фабриках і промислових підприємствах
робітники організовують фабричні комітети, щоб
протидіяти вивезенню машин і
промислового обладнання, запобігти руйнуванню
підприємств.
Ініціаторами створення спеціальної

охорони господарчих і культурних об єктів

Кракова від знищення й пограбування
були члени Польської робітничої партії та
Польської соціалістичної партії.

З фабрики «Семперіт» наприкінці 1944
року окупанти вивезли близько 40
процентів машинного парку, із металообробних
заводів «Зеленевський»  70 процентів
обладнання. Частину заводів
«Зеленевський» гітлерівці мали намір висадити в
повітря. Колектив, керований діячами ППР,
приховав велику частину обладнання.

Створено було широку сітку для
збирання докладної інформації про те, що діялося
кожного дня в Кракові, і передачі її
командуванню І Українського фронту.

Такі підпільники, як Юзеф Зайонц, Юзеф
Присак, Анджей Слива та інші, передавали
інформацію Олексієві, який в свою чергу
передавав її Михайлову.
Особливо цінними виявилися

повідомлення про те, що в Броновіцах німці
закопують якесь устаткування. Було організовано
систематичне спостереження, яке провадили
і працівники міської каналізації, і
залізничники.

Одного дня вдалося завести розмову з
німцем, який, випивши над міру, став дуже
балакучим. Коли його мимохіть спитали,
що він робить, він буркнув щось про
«кабель»...

Дуже цінну інформацію дістали
працівники краківської каналізації  Анджей
Слива і Станіслав Гловацький. Вони
зауважили, що каналізаційними каналами тягли
якийсь кабель до різних пунктів міста. Цей
факт підтвердили також залізничники, що
працювали на переїзді в Броновіцах.
Куди ж окупанти тягли кабель?

Поступово вдалося з ясувати, що це робиться в
напрямі Пастерніка. Там, у форті, засіли
німці.
Одна за одною інформації, зібрані з

різних джерел, давали певну картину.
Розв язати загадку допоміг також Гартман: у
форті в Пастерніку був розташований
центральний підривний пункт і вихід кабеля до
різних пунктів та об єктів у місті.

Спостереження, до яких об'єктів
підводять кабель, тривали... Всі одержані
відомості передавалися по радіо радянському
командуванню.

Капітан Михайлов вирішив скористатися
з ще одного джерела інформації. Він
наказав своїм людям спіймати й привезти до
штабу «язика», добре обізнаного з
будівництвом укріплень. Особливо радянські
розвідники цікавились «Організацією Тодт» 
німецькою допоміжною службою, що
безпосередньо провадила будівельні роботи.
В середині грудня кілька членів групи
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Ростопчин, Близняков, Ільзенко 
розпочали виконувати одержане завдання.

Одним із керівників «Організації Тодт» в
районі Кракова був інженер-майор Курт
Пекель, член СА, член націонал-соціаліст-
ської партії з 1925 року. Він знав чимало.
Наближалося різдво. Курт Пекель

вирішив трохи відпочити. Адже він мав на це
право як людина, що самовіддано
працювала на славу великого райху. 23 грудня
ввечері він пішов до своєї коханки, певна
річ, не підозрюючи, що за ним стежать
члени бойової радянської групи. Тут-таки
біля Добчиць його зустріли люди
Михайлова і повелй до свого штабу.

 Ми хочемо, аби ви розповіли нам усе,
що знаєте, про укріплення, які будуються
в Кракові та на його околицях,  заявив
Михайлов, готовий до того, що німець
мовчатиме.

Та інженер стояв перед ним блідий як
смерть. І, мабуть, від жаху, що охопив його,
фашист, забувши про відданість Гітлеру,
швидко почав розповідати про систему
укріплень, навіть накреслив схему.
Допит німця тривав кілька днів. Деякі

свідчення Пекеля треба було перевірити.
Отож велися додаткові спостереження,
навіть зверталися за допомогою до Гартмана.

Все це дало повну картину німецької
системи укріплень у районі Кракова, а також
планів знищення Кракова. Командування
І Українського фронту мало в своєму
розпорядженні багату інформацію. Січневий
наступ підтвердив, що матеріали, зібрані
групою капітана Михайлова, правдиві.
Настав, нарешті, новий, 1945 рік. Люди

чекали швидкого закінчення війни.
Олексій і зв язані з ним підпільники не

припинили розвідувальної діяльності. Вони
мусили й надалі пильно стежити за тим, що
діялося в таборі ворога. Михайлову й Ользі
весь час треба було переказувати нові й
нові відомості  про збудовані укріплення,
про пересування військових і поліцейських
частин, про евакуацію управлінь, так само
як і про настрій серед німців та місцевого
населення.

Фашисти продовжували вивозити
устаткування фабрик ^ машини, пам ятки
культури й мистецтва, водночас готуючись до
знищення всього, що не пощастить вивезти.

12 січня Олексій о сьомій годині

зустрівся з Гартманом. Він одразу ж помітив, що
німець якийсь схвильований.

 Поздоровляю вас із святом.
 Яким?
 Сьогодні ваші війська почали

навальний наступ,  сказав Гартман.  Незабаром
ви стрінетеся зі своїми... Що мені далі
робити?

 Працювати. Негайно повідомляти нас
про все, що могло б сприяти успіхові
наступу.

15 січня зранку Олексій був уже в
Кракові. Німці в паніці залишали місто, але
гестапівці скаженіли.

15 січня близько дванадцятої години
група гестапівців вивезла з в язниці на Монте-
люпіх вісімдесят чоловіків і жінок. їх
вивозили у передмістя Кракова на віслянський
вал і там розстрілювали.
Зібравши всі дані про становище в районі

Кракова, Олексій наказав Валі йти до
Михайлова.

 Я думала, що вже не піду. Німці
тікають на південь. Це вже, мабуть, кінець.
-- Тобі треба ще раз піти до

Михайлова,  сказав Олексій.
 А куди ти збираєшся?
 Я дістав наказ відступати разом з

німцями. Мушу пробратися до Кшешовіц і
продовжувати розвідку.

На світанку 12 січня на барановсько-сан-
домірському напрямку розпочався
навальний наступ радянських військ. Сапери
зробили проходи в мінних полях і
загородженнях з колючого дроту. О п ятій годині
.почалася артилерійська підготовка, після якої
в бій було введено кілька батальйонів
піхоти. Німці вважали, що сили радянських
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військ вичерпалися, і ввели в дію всю свою
артилерію, а також інші вогневі засоби.
З радянських позицій не чутно було жодного
пострілу, піхота залягла. Гітлерівці були
переконані, що вони стримали наступ; але це
був лише маневр, який мав на меті виявити
німецькі вогневі точки.
Невдовзі на позиції ворога обрушилася

злива вогню.

«...Протягом 45 хвилин,  згадує маршал
Конєв,  наші гармати поливали гітлерівців
справжнім шквалом вогню. Це був,  як
говорилося в гітлерівських звітах і
радіограмах,  убивчий удар, який не лише
зім яв перші лінії оборони, але й смертельно
вражав резерви в тилу фронту».
15 січня командування фронту ввело в

наступ 59 армію, моторизовані частини якої
уже 16 січня здобули Мєхув і, діючи
спільно з військами 5 армії, зламали укріплення
на Піліці. Війська 60 армії атакували
німецькі укріплення в районі Прошовіц. А в
цей час радянська авіація бомбардувала
німецькі угруповання в районі Кракова.

Наступного дня розпочалися бої за
передмістя Кракова. Ворог завзято
захищався, але війська 59 армії вже оволоділи
західними околицями Кракова, загрожуючи
оточенням гітлерівським військам.

В цей час генерал-губернатор Ганс Франк
усе ще «владарює» у Вавелі. Гітлер при¬

значив його відповідальним за оборону
Кракова.

16 січня об одинадцятій годині
відбувається засідання «уряду». О чотирнадцятій
годині Франка повідомляють, що Ченсто-
хов і Радомськ  в руках росіян.
Незабаром частина найближчих його
співробітників залишає Краків.
О 15.30 командуючий німецькими

частинами генерал Крузе доповідає Франкові
план оборони Кракова. Франк обходить
замок. Як читаємо в протоколі, вміщеному в
щоденнику Франка, «гер генерал-губернатор
проходить кімнатами замка й прощається
зі своїми підвладними».

На другий день, 17 січня, о сьомій годині
Франкові доповідають про події минулої
ночі. О восьмій годині оголошується
повітряна тривога. О дев ятій годині надходить
рапорт, що радянські танки прорвалися на
шосе Краків  Тшебуня.

О дванадцятій годині відкривається
останнє засідання «Управління
генерал-губернаторства». Франк виголошує промову, в
в якій заявляє: «Краків  стародавнє
місто  німці не можуть залишити».
О 13.25 Франк зі своєю охороною

залишає замок і  Краків.
Фашисти, що залишилися в місті,

знищують архіви, підпалюють будинки. На Алеї
Міцкевича охоплені полум ям будинки
Шльонської семінарії, де містилася поліція.
Палає будинок Гірничої академії 
приміщення «Управління
генерал-губернаторства».

Німці відступають по дорозі на Катовіци.
Ввечері 17 січня цей шлях їм відрізали
радянські танки. Німці в паніці повертаються
й кидаються до мостів на Віслі й далі 
єдиною ще вільною дорогою в напрямку
Могілян та Кальварії.

18 січня радянські частини захопили
північні й західні передмістя Кракова. Наступ
на місто розпочався за заздалегідь
розробленим планом; артилерія дістала наказ:
«Не стріляти, щоб не нищити пам яток
старовини».
Передмістя Броновіци радянські частини

захопили ще вранці. Надвечір бої
перенеслися на вулиці міста.
Блискавичний удар радянських військ із

заходу і півночі, чого найменше чекали
гітлерівці, призвів до визволення лівобережної
частини Кракова з його безцінними
культурними пам ятниками. Несподіванка,
дезорієнтація, метушня серед німців, так
само як і необхідність швидко відступати,
щоб уникнути оточення,  все це дозволило
уникнути серйозних вуличних боїв,
фашисти не встигли створити на вузьких вулицях
старого Кракова протитанкових заслонів,
не встигли реалізувати свій варварський
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намір знищити місто і його пам ятки
старовини.

Бої за правобережну частину Кракова
були запеклі. Ворог чинив тут шалений
опір.
На світанку 19 січня почалося

форсування Вісли по кризі. Німці не могли стримати
натиску радянських військ. Протягом 19
січня було звільнено також правобережні
райони Кракова.
Пожежі в Кракові, на щастя, знищили

всього кілька будинків.
На світанку 18 січня, коли німці були ще

в місті, команда краківської пожежної
охорони одержала тривожне повідомлення про
пожежі у Вавелі. Пожежники ледве
дісталися до Вавеля  вулиці міста були
захаращені військом та евакуаційними
колонами. Виявилося, що перед відступом
гітлерівці підпалили приміщення центральної
телефонної станції. В сусідньому будинку був
склад зброї й вибухівки. Що сталося б з
Вавелем, якби пожежу своєчасно не
загасили?

Олексієві, який дістав наказ відступати
разом з німцями на захід, не вдалося
налагодити контакту з «своєю» частиною. І
тільки 20 січня, опинившись у тилу радянських
військ, він з єднався зі своїми.
У зв язку з цим Олексій їде до Кракова.

Він уже знає, що місто врятоване.
Довідується також, що форт на Пастерніку 
небезпечне місце, звідки кабель вів до різних
пунктів Кракова,  було своєчасно
відрізано. Німці ще були в ньому, коли
радянські авангарди перерізали кабелі в двох
місцях між Пастерніком та Броновіцами.
У Кракові, в новоутвореному Міському

Комітеті Польської робітничої партії,
Олексій зустрічається з Юзефом Зайонцом та
іншими товаришами, з якими він провів
стільки днів.
Михайлов, Ольга й інші члени радянської

групи прощаються з Краківською землею.

* * *

У двадцяту річницю визволення Кракова
місто вітало командуючого І Українського
фронту маршала Івана Конєва. І під час
цієї зустрічі, як і кілька місяців тому, коли
зустрілися Ольга, Михайлов та Олексій,
точилися спогади.

Надамо слово маршалу Конєву.
«Про січневий наступ написано вже

багато. Ну що ж, здається, насамперед варт
згадати, що ми розпочали його майже на
вісім днів раніше, ніж зазначалося у
планах нашого найвищого командування.

Краків ми могли б узяти навіть раніше...
Але одна річ було взяти Краків, а зовсім
інша  утримати його. Йшлося про те, щоб
забезпечити його й уберегти від
знищення...»

Радянське командування остаточно
вирішило здійснити фланговий маневр,
внаслідок якого війська вдарили по тилу
німецької оборони  з заходу й північного заходу.
«Це була справжня несподіванка для

гітлерівців, які готувалися до оборони міста
зі східного боку. У зв язку з загрозою
оточення німецькі війська почали відступати
від Кракова в справжній паніці. Фашистам
не пощастило реалізувати свій злочинний
план висадження в повітря більшості
старовинних пам яток Кракова, а також не
менш численних промислових закладів. Про
цей план ми довідалися заздалегідь від
нашої розвідки, що діяла в тилу ворога.
Я можу сказати, що завдяки праці цієї
розвідки, завдяки допомозі, яку подавали
нам патріотичні сили польської
громадськості,  інформацію про готування
гітлерівців у районі Кракова та їхні сили ми
дістали ще в районі Сандомєжа...
А дев ятнадцятого січня,  каже маршал

Конєв,  на другий день після того, як на
Вавелі замайорів біло-червоний прапор,
Москва вітала визволення Кракова урочистим
артилерійським салютом»...
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Б. ЛОБАНОВСЬКИИ

Л е о х а р. Аполлон Бельиедерський. Римська копія.

Доля мистецьких творів
багато в чому схожа на
людську. В ній також є
підйоми і падіння. Нерідко
славу, що на протязі віків
вкривала їх, заступає шанобливе
забуття. «Клопштока всі
шанують, та ніхто не читає»,
якось покепкував із свого
співвітчизника Гете. Багато

імен і речей зберегла нам

історія, але зараз вони вже
не викликають колишнього

захвату. Сьогодні здаються
незрозумілими суперечки, в
яких брав участь Стендаль:
«Чи захоплюватимуться

скульптурами Канови1 так

1 Італійський скульптор Аіпоніо
Капова (1757 1822)  видатний
представник класицизму. «Персей» Канови за
композицією багато в чому повторює
статую Аполлона Бельведерського.

само довго, як

скульптурами Фідія?» Колись
виключна популярність цього
наслідувача античності не
пережила й кількох десятиліть.
Померкла й слава тих
древніх статуй,, що були для
нього безперечним еталоном
прекрасного. Але й досі
відвідувачі музею скульптури
у Ватікані можуть побачити
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Аполлон Бельведерський. Фрагмент.

«Персея» Канови, поряд із
Аполлоном Бельведерським.
Про долю саме цієї
останньої статуї ми й розповімо.
Мармурова, більш як

двометрова (224 см) фігура
старогрецького бога була
випадково знайдена в 90-х
роках XV століття під час

будівельних робіт біля брами
давнього міста Акція (Ан-
ціум). Це була вже не
перша знахідка такого роду на
італійській землі, буквально
засіяній залишками

античності. Та майже всі

скульптури, знайдені раніше,
одразу ж знищувалися
релігійними фанатиками. Про
такі факти не раз
холоднокровно сповіщають
італійські літописці. Художники, що
кохалися в античному

мистецтві, змушені були
задовольнятися самими

рельєфами на пізніх римських
саркофагах, які не обурювали
нічийого благочестивого
зору своїм одвертим
поганським «соромітництвом».
Цього разу доля статуї

була іншою. За кілька років
до її відкриття гуманіст
Помпонів Лет організував у
Римі «Академію
антикварів», і любителі старожит-
ностей пильно стежили за

кожною повою знахідкою.

Скоро скульптура
прекрасного язичеського бога з
гордо піднесеною головою,
єдиним одягом якого були
накинутий на спину плащ і
сандалі, урочисто вступає до
папського палацу. Це
сталося, мабуть, за Александра
VI Борджіа. Відтоді
папський палац у Римі 
Ватікан  став сховищем

багатьох безцінних язичеських
старожитностей, знайдених
на території Італії. За папи
Юлія II, войовничого
покровителя Мікеланджело і Ра-

фаеля, для невеликої, але на
той час єдиної за повнотою
і значенням колекції

античних скульптур було
відведено спеціальне місце під
навісом Бельведерського саду.
Аполлона віднайшли з од-

ламаними по лікоть руками.
Чи сталося це через недба¬

лість копачів, чи він став
жертвою християн ще в
перші роки перемоги нової
релігії  невідомо. Римських

реставраторів епохи
Ренесансу це не збентежило.
Відбиті частини тіла були
відновлені, тим більш що
положення рук можна було
легко визначити. Злегка

зігнута правиця, очевидно,
тримала лук, бо через
плече Аполлона перекинута
перев язь сагайдака. Ліва
рука опущена, неначе бог
щойно спустив тятиву.
(Однак ці пізніші доробки й
звичайне у Ватікані
доповнення античного одягу
фіговим листком аж ніяк не

поліпшили скульптуру). Біля
лівої ноги мармурової фігу¬

ри висічено стовбур дерева,
обвитий змією  символ

Аполлонового сина,
зцілителя Асклепія (у римлян
Ескулап) .
Художники і любителі

мистецтва Відродження
вбачали в статуї Аполлона
справжню пам ятку розквіту
грецької пластики.
Незважаючи на досконале знання

техніки скульптури, вони не
підозрювали, що мармурова
підпора є незаперечним
свідоцтвом роботи римського
копіїста початку нашої ери,
що відтворив у камені
грецький бронзовий оригінал.
Усі твори, знайдені в ті
часи, або були копіями з
прославлених скульптур IV
століття до н. е., або творами
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пізньої епохи еллінізму
(II І ст. ст. до н. е.), коли
грецьке мистецтво вже
переживало кризу. Та
враження, яке вони справляли,
було величезне. Порівняння зі
стародавніми греками стало
вищою похвалою майстрові.
«Купідон» Мікеланджело,
проданий спритним
торговцем як античний оригінал,
перший прославив
скульптора.

Якщо Леонардо да Вінчі,
міцно зв язаний з

мистецтвом XV століття, ніколи
не оглядається на античні

зразки, то в творчості
Мікеланджело можна
простежити послідовний вплив

античних скульптур із
ватіканського зібрання. Під час
першого приїзду до Рима
(1496 1501) він напевно
побачив щойно знайденого
«Аполлона Бельведерсько-
го». його вплив позначився
на «Вакху» Мікеланджело і,
мабуть, ще більше на
«Гіганті»  Давиді, що вбиває
Голіафа,  скульптурі,
встановленій у Флоренції.
Ще більший вплив мали

статуї і віднайдені розписи
стародавнього Риму на Ра-
фаеля, котрий став
хранителем Ватіканської галереї і
керівником розкопок у Римі
та його околицях. Але якщо
для цих великих майстрів
античні твори були
тільки джерелом натхнення, то

для їхніх учнів-послідовни-
ків, скульпторів і
живописців другого рангу, вони вже
стали еталоном краси.
Відблиски мистецтва
стародавніх греків, збережені
копіїстами, починають заступати
справжнє джерело
натхнення  життя. І, як правильно
зауважив Ромен Роллан,
хвиля наслідування
перетворила «італійський Ренесанс
на Ренесанс античний».
Живе ставлення до дійсності
заступив холодний академізм.
У середині XVI століття

настає період католицької
реакції і відродження
інквізиції в Римі. Зазнали
«репресій» і античні статуї.
У 1555 році ватіканське по¬

двір я, де вони стояли, було
наглухо забите. Що ж до
статуї Аполлона Бельведер-
ського, то на неї чекав ще
новий, останній, тріумф.
Відкриття у першій

половині XVIII століття
Геркуланума і Помпей, загиблих
під час виверження Везувія
у 79 році н. е., розбурхало
всю Європу. З-під товстого
шару попелу і лави перед
ураженими археологами
постали застиглі в часі живі

картини античного побуту.
Цікавість до мистецтва
стародавньої Греції й Риму
спалахнула з новою силою.
У 1755 році в Римі з явився
нікому ще невідомий
бібліотекар з Німеччини  Він-
кельман. Скоро його
пристрасне «Послання про
відкриття в Геркуланумі»
привернуло увагу найвидатиі-
ших вчених і письменників

того часу. Але Вінкельман
дослідник-ентузіаст  праг¬

нув більшого, він мріяв
познайомити світ з шедеврами
старовини, досі відомими
лише вузькому колу
спеціалістів і художників. Як

наслідок багаторічної праці
з явилися його «Історія
стародавнього мистецтва» й
двотомне видання «Невідомі
античні пам ятки»,
супроводжені 268 гравюрами й
ілюстраціями в тексті, за що
Гете назвав Вінкельмана

«новим Колумбом
античності».

Через рік після видання
«Пам яток» їх автор
загинув, вбитий грабіжником у
готелі Трієста. Трагічна
смерть Вінкельмана
сприяла, на думку Гете,
винятковій популярності його
творів і спричинилася до
«нового народження»
«Аполлона Бельведерського», бо
саме в цій скульптурі вбачав
дослідник найбільш повне
вираження пластичного ідеа-

Деталь фриза Пергамського олтаря. Аполлон і гігант Ефіальт.
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лу античності й саме їй
присвятив найзахопленіші
рядки: «Уява не може створити
нічого, що перевершило б
Ватіканського Аполлона, з
його більш ніж людською
пропорційністю
прекрасного божества; все, що
спроможні були створити
природа, геній, мистецтво 
все це тут, у нас перед
очима», писав Вінкельман,
порівнюючи Аполлона з
поемами Гомера.
Мармуровий бог із

закинутим на руку плащем
знову починає тріумфальний
рух по Європі. Найбільші
авторитети схиляються
перед його оригінальністю й
дивовижною досконалістю.
Багато дійсно великих
людей тримали над його
байдужою головою лавровий
вінок тріумфатора: Гете, Лес-
сінг, Гегель, художники
Менгс, Давід, скульптори
Торвальдсен, Канова та
багато інших; перелік їхніх
імен зайняв би декілька
сторінок. Навіть такі
супротивники Вінкельмана, як сла-
в ет н и іі автор нам ятий к а
Петру І Мідного
вершника  Фальконе, що сміливо
посягнув на естетичні
канони класицизму, вважає
статую Аполлона Бельведер-
ського зразком бездоганної
ко м 11 оз и ц і ї і в і д т во рения
оголеної натури.

Мармурові копії і гіпсові
зліпки скульптури, маски
голови Аполлона стають
обов язковим атрибутом усіх
Академії! красних мистецтв
світу і всіх ательє
художників. Російські художники,
приїхавши до Рима,
насамперед йшли дивитися
Аполлона Бсльведерського і
фрески Рафаеля. Карл
Брюллов пише братові з Рима,
що «Аполлон не здається
камінним і далеким од
натури,  ні, він здається
найкращою людиною». В цих
словах вчувається новий
підхід до пам ятки
старовини, підхід з іншою міркою.
Для Вінкельмана Аполлон
образ «небесної природи»,
«образ безтілесної краси».

Брюллов цінує в ньому
людські якості, доведені
античним майстром до
досконалості.

Це ставлення ще більш

відчутне в першій картині
Олександра Іванова,
написаній в Італії  «Аполлон,
Кипарис і Гіацинт». Фігура
Аполлона, хоч і навіяна
славетною скульптурою, тут
уже зведена з надхмарних
висот на землю. Через
призму класичного канону
художник прагне збагнути

Статуя Октапісіїт Августа
з Пріма Порта.

зміст людського буття.
Прекрасні «форми природи»
бачить і В. Бєлінський «у
безсмертних образах Аполлона
Бельведерського і Венери
Медіцейської».

Мабуть чи не перший
непоштиво низводить на

землю грецького бога Тарас
Шевченко, що прозвав
«аполлонами» старезних

академічних служителів. У
цьому жарті Шевченка
полягав зміст

новонародженого ставлення до
старовинного пам ятника.

Ідеальні уявлення про
шляхи грецької пластики й
про самий образ «істинно»
грецьксУго бога Аполлона
зруйнувалися під тиском
фактів. Як не дивно, перші

справжні старогрецькі
пам ятники (мармурові
скульптури Парфенона роботи
великого Фідія і його учнів,
експоновані в Лондоні в
1808 році) не справили
великого враження. їх
заступила тінь Аполлона

Бельведерського. Лише крах
канонів класицизму десь у
середині XIX століття
поступово відкрив їм дорогу в
широкий світ. У 1878 році
при розкопках древнього
Пергама (грецького міста в
Малій Азії) був віднайдений
грандіозний фриз, що
зображав битву богів і повсталих
гігантів.

Серед інших зображень
богів на фризі, хоч і дуже
пошкоджений (без голови й
рук), був і торс Аполлона.
У фігурі Аполлона, що
серед сонму богів звергав
гігантів, незважаючи на
великі пошкодження,
вгадувався один з прототипів
Аполлона Бельведерського.
«І ось... при погляді на всі
ці нестримно вільні чудеса,
куди й поділися всі ввібрані
нами поняття про грецьку
скульптуру, про її суворість
і незворушність... одне
слово про її класицизм,  усі ці
поняття, що передавалися
нам нашими наставниками,

теоретиками, естетиками,
всією нашою школою і

наукою?»  писав, побачивши
фриз у Берліні І. Тургенев.
Отже п єдестал «єдиного

й неповторного» Аполлона
Бельведерського був
зруйнований, і цього разу не
темними проповідниками
християнства, а наукою, яка
довела, що ватіканська

статуя  це копія. Пергамський
олтар, присвячений Зевсу,
звели близько 180 року до
н. е. на честь перемоги над
кельтами. Безперечна
схожість фігури Аполлона на
пергамському фризі з
Аполлоном Бельведерським
породила здогад про можливе
існування оригіналу
скульптури. За сто років перед
цим, у 279 р, до и. е., ті самі
кельтські племена порушили
грецькі кордони й перемож¬

імо



Фрагмент статуї Александра Македонського. Мюнхен.

но дійшли до серця краї-
ни  святилища Аполлона в
Дельфах.
За легендою, порятувати

свій храм од варварів
спустився з Олімпу сам бог.
У плащі з грозових хмар, в
ореолі блискавок 
вогняних стріл, він примусив
тікати дикі племена, а їхній
полководець Бренн,
уражений невдачею, сам заподіяв
собі смерть. Чи є хоч частка
правди в пишному міфі про
небувалу грозу  невідомо.
Проте сам факт про відступ
кельтів і самогубство Брен-
на підтверджений історією.
На честь перемоги греки
звели у Дельфійському
храмі нову статую Аполлона.

Чи могла стати дельфійська
скульптура прототипом для
римського копіїста? Мабуть
вірогідніше, що вона теж
повторювала вже відомий на
той час прототип.
Розкопки в Дельфах, що

познайомили світ з

багатьма і більш ранніми
шедеврами грецької скульптури,
на це питання ще не

відповіли. Опису статуї в
повідомленнях очевидців того
часу не збереглося. Але
увагу дослідників привертає
інша скульптура, що за
характером виконання
близька до Аполлона Бельведер-
сйкого. Це римська копія
статуї Александра
Македонського (яка зберігається в

Мюнхені) роботи Леохара.
Леохар, афінянин за
походженням, був у IV ст. до
н. е. придворним
скульптором Александра
Македонського. Він намагався

відновити норми мистецтва
попередньої доби, коли Афіни
диктували свої смаки усьому
стародавньому світу. В 40-х
роках IV ст. до н. е., ще
перед походами Александра
Македонського, Леохар
виконав у бронзі скульптури
Аполлона і його

божественної сестри Артеміди.
Пізніше, працюючи над статуєю
Александра Македонського,
він надав їй схожості із
скульптурою Аполлона.
Вражає надзвичайна близькість
цього ідеалізованого,
позбавленого живого почуття

портрета до образу Аполлона
Бельведерського.

Самому Александру
Македонському холодне
мистецтво Леохара не
подобалося, він віддавав перевагу
творам іншого майстра 
Лісіппа.

Зате, коли майже через
три з половиною століття
Октавіан Август 
обережний і холоднокровний
засновник Римської імперії,
стверджуючи божественне
походження імператорської
влади, проголосив Аполлона
своїм патроном, у Римі був
зведений розкішний храм
срібнолукого бога.
Холодний академізм Леохара
якнайбільше імпонував
смакам Августа. Відлитий з
бронзи і розписаний у
натуральні кольори, як це
робили грецькі майстри,
оригінал Леохара римські
копіїсти перевтілили у білий
мармур. Це ще більше
підкреслило холодну велич, любу
серцю спадкоємця Юлія
Цезаря. Однією з таких копій
і був встановлений біля
брами Анція і знайдений у
XV столітті Аполлон Бель-
ведерський.

Однак немає сумніву в
тому, що свого часу ця статуя

відіграла свою роль в
естетичному вихованні людства.
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«Я ХОЧУ

БАЧИТИ!»
Так названо дитячу скульптуру;

яку ви бачите на фотографії.
Примхливого вигляду постать: щось є в ній
від дитини, а може, від іграшкового
ведмедика. Та у відкинутій голові, у
простягнутих вперед руках
відчувається допитливий розум людини,
жадоба пізнавати, відчувати, бачити.
Ця скульптура створена учнем

японського педагога Сіро Фукураї,

АНГЛІЯ

«Я хочу бачити!»  скульптура
восьмилітнього сліпого японського

хлопчика Сігеру.

В лондонському видавни.
цтві «Невіл Спірмен»
вийшла книга київського про-
фесора-хірурга М. Амосова
«Думки і серце». В
англійському перекладі вона має
назву «Російський хірург».
«Професор Амосов...

написав книгу, яку важко
забути,  зазначає рецензент
газети «Тайме».  Він

написав її напрочуд одверто».
Газета «Івнінг ньюс»

вважає, що книга М. Амосова

за своєю силою впливу на
читача не поступається
творам Достоєвського.

ІТАЛІЯ

П єр Паоло Пазоліні
працює над новим кінофільмом
«Теорема». Головну роль у
фільмі виконуватиме
італійська актриса Лючія Возе,
відома нашому глядачеві з
фільмів «Немає миру під
оливами», «Рим об
одинадцятій годині» та «Смерть
велосипедиста».

* *

Лауреатом премії «Віаре-
джо» за 1966 рік став поет
Альфонсо Гатто. Премію
йому присуджено за збірку
поезій, присвячених
італійському рухові Опору під час
другої світової війни.

Часто й сам Фукураї стає «натурою:
для сіюїх вихованців.

Учні Фукураї вивчають «натуру», яку
вони потім ліпитимуть, згадуючи свої

тактильні «враження».

який працює в школі для сліпих
дітей у м. Кобе. Протягом довгих
років талановитий педагог розкриває
перед своїми вихованцями таємниці
образотворчого мистецтва  і
насамперед скульптури, яку, на відміну
від живопису, сліпі діти можуть
сприймати за допомогою
тактильного відчуття, тобто дотику руками.
Фукураї опрацював цілу методичну
систему навчання своїх учнів. Вони
вивчають форму різних тіл, та й
обличчя самого педагога часто править
їм за зразок для ліплення. Так,
чотири почуття, якими обдарована
людина, замінили їм почуття п'яте  зір,
якого вони навічно позбавлені.
Нелегко далося Сіро Фукураї

навчання сліпих дітей скульптурі.
Часто вони розбивали наполовину
завершені роботи, боячися, що зрячі
люди візьмуть їх на глум. Багато
терпіння довелося виявити вчителеві,
щоб переконати їх ліпити далі.
Фукураї збирав твори своїх вихованців
і виставляв їх на дитячих художніх
виставках. Там вони користалися
великою увагою відвідувачів, які могли
переконатися у високому мистецтві
педагога, в гуманних прагненнях, які
лягли в основу його методики.
Скульптура «Я хочу бачити!»

належить восьмирічному учневі
Фукураї  Сігеру, який осліп після
невдалої операції. Це одна з багатьох
скульптур учнів Фукураї, що
здобули премії на виставках дитячої
художньої творчості.
Воля людини може перемогти все,
 от про що говорить праця

талановитого японського педагога.
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НДРТРАГЕДІЯ ФЛОРЕНЦІЇ
НА КІНОПЛІВЦІ

Режисер Франко Цеффіреллі
створив документальний фільм про
трагедію Флоренції, про мужність її
жителів.

«Я був свідком, каже
Цеффіреллі,  страшної трагедії, яка випала
на долю мого рідного міста, і на
власні очі бачив героїзм
флорентійців. Мені хотілося б, щоб люди

зберегли в пам'яті жахливі картини
руйнувань і приклади самовідданої
боротьби з розбурханою, шаленою
стихією  боротьби за врятування
безцінних скарбів мистецтва і
архітектури. Я бачив молодих людей, які
брели по пояс у холодній воді, виносячи
фоліанти з архівів. Вони несли їх
обережно, наче дітей.

Мені хотілося б показати цю

трагедію й з іншого боку. Протягом

століть флорентійці створювали свою
власну, оригінальну культуру. Зараз,
як відомо, здобуткам цієї культури
завдано непоправної шкоди. Чим,
скажімо, можна тепер зарадити відомим

у всьому світі флорентійським
вишивальницям, які передавали таємницю
свого мистецтва з покоління в

покоління протягом століть? Створювані
ними в малесеньких майстернях, на

саморобних верстатах шедеври
знищені повністю і, можливо, назавжди.
Деякі вишивальниці заспокоюють
нас, твердячи, що їм вистачить снаги
розпочати все спочатку. Мені
хотілося б вірити в це!»

Німецька Академія
мистецтв присудила премію
імені Кете Кольвіц графіку
Фріцу Дену, ректорові
Вищої школи образотворчого
і прикладного мистецтва в
Берліні, за велику роботу
по вихованню молодих

художників і збереження
традицій Кете Кольвіц у
графічному мистецтві.
«Нове присудження премії

імені Кете Кольвіц,  пише
газета «Берлінер цайтунг»,
ще раз засвідчило, як
плідно розвивається у нас
реалістичне соціалістичне
мистецтво, одним із
зачинателів якого в Німеччині була
Кете Кольвіц».

ПОЛЬЩА

ПРОЕКТ НІМЕЙЄРА

Популярний польський
тижневик «Фільм»,
присвячений проблемам вітчизняного
і світового кіномистецтва,
нещодавно відзначив своє
двадцятиріччя.

Обкладинка першого номера
журналу «Фільм».

Макет нового приміщення ЦК КПФ,

Оскар Німейєр  автор
генерального проекту будівництва міста Бра-
зіліа живе у Франції відтоді, як
владу в Бразілії захопила військова
хунта. Талановитий архітектор
будуватиме в Парижі нове приміщення
для Центрального Комітету
Компартії Франції.

Це буде цілий архітектурний
ансамбль з бетону і скла. Баня
головного приміщення підніметься тільки

на 5 метрів над землею. Під ним і
під плитою, яка також правитиме за
дах, розміститься під землею
величезна споруда, яка стане основною
частиною всього ансамблю і

складатиметься з виставочного залу,
кімнати для дискусій та прес-конференцій,
великого залу для засідань на 700
чоловік. Це велике підземне
приміщення буде освітлюватися рівним
денним світлом.

В одному з найбільших
варшавських кінотеатрів
«Ілюзіон» відбулася урочиста
зустріч редакційного
колективу «Фільму» з видатними
діячами культури.
Зараз тираж журналу

становить 150 тисяч
примірників.

Вийшов ювілейний номер
«Фільму», в якому, зокрема,
зазначено: «В кожному
номері журналу ми пишемо
пересічно про двадцять фільмів,
отже' в 938 номерах ми
написали про двадцять тисяч
фільмів. Протягом
двадцятиріччя ми вмістили п ятдесят
тисяч фотознімків, на яких
зафіксовані обличчя 700
тисяч жінок і 500 тисяч
чоловіків...»
В ювілейному номері

надруковані цікаві статті про
розвиток польського кіно,
про кіномистецтво інших
країн світу.
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Коли в 1944 році молодий Грегорі Пек вступив

до Каліфорнійського університету, він навіть і не
мріяв стати актором. Він хотів бути журналістом.
Але, беручи участь в аматорських студентських
концертах, Грегорі зрозумів, що не може жити без
сцени і, переїхавши до Нью-Йорка, починає вчитися у
театральній школі.
Вчителем і порадником Грегорі Пека був Лі Страс-

Г|К Г()|)І Ill'll- з дружиною на церемонії вручення
премії «Оскара».

 

Грегорі Пек.

берг,  відомий пропагандист методу Станіслав-

ського в Америці. Навчаючись, молодий актор

виступає в експериментальному театрі. В доробку Пека

було вже понад тридцять зіграних ролей, коли його

прийняли у професіональний театр на Бродвеї. На

цей час припадає й запрошення в Голлівуд 

зніматися в кіно.

1947 року глядачі вперше побачили Грегорі Пека

на екрані  в кінофільмі «Дні хвали».

Зараз на творчому рахунку досвідченого

п ятдесятилітнього актора  близько півсотні ролей,

зіграних у кіно, й не менше на театральній сцені.

Він знімався у фільмах «Сніги Кіліманджаро»

режисера Генрі Кінга за однойменним оповіданням

Е. Хемінгуея, «Дзвони з пекла» Девіда Міллера,

«Модна дружина» Вінсента Міннелі, «Арабеска» Стен-

лі Донена, «Міраж» Едварда Дмитрика, «На

останньому березі» Стенлі Крамера, «Білий каньйон» та

«Римські канікули» Уїльяма Уайлера і нарешті у фільмі

«Вбити пересмішника» режисера Роберта Маллігана,

який нещодавно з успіхом демонструвався на наших

екранах, та в багатьох інших кінотворах.

Фільми за участю Грегорі Пека популярні в

усьому світі.

«Як актор,  сказав Пек в одному з своїх

інтерв ю,  я вважаю себе немовби послом сценариста,

і моє завдання  передати ідею фільму. Я прагну

не грати, а жити на екрані. Для мене, як актора,

найважливіше створити життєво правдивий образ

свого героя, з усіма його позитивними й

негативними рисами. Мистецтво актора полягає передусім у

тому, щоб буї и людиною.
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Актор в Іспанії на зйомках фільму «Побачити
білого коня».

З-поміж своїх фільмів я дуже люблю «Римські

канікули», де я з величезною насолодою знімався

з чудовою актрисою Одрі Хепберн, а найбільше

ціную я фільм «Вбити пересмішника», знятий за

романом письменниці Харпер Лі, де вона порушує

пекучу для Сполучених Штатів проблему взаємин

між чорними та білими».

За роль адвоката Фінча, людини шляхетної, яка,

ризикуючи власним життям, боронить у суді
несправедливо звинуваченого негра, Пек одержав найвищу
кінематографічну премію США  «Оскара».
«Робота над образом Фінча,  розповідає актор,
 була неважка для мене, бо я поділяю всі

погляди свого героя.

Ще один образ'створив я в кіно, який дуже
дорогий мені. Це образ командира підводного човна у

фільмі видатного режисера Стенлі Крамера «На
останньому березі». Устами свого героя я мав
можливість відверто й рішуче висловити свої погляди. §
Фільм цей, попри всі його недоліки, застерігає лю-

~

дей, закликає їх до заборони ядерної зброї, до 5

роззброєння». <3
Цікавою була робота актора у фільмі режисера

*

Фреда Ціннемана «Побачити білого коня», де Гре-
горі Пек грає іспанського республіканця.
Демонстрування цього фільму в Іспанії було заборонено.
Грегорі Пек грає тут антифашиста Мануеля, для

якого боротьба за правду  головне в житті. Він
емігрує з Іспанії і потрапляє до невеличкого
французького міста, неподалік від іспанського кордону.
Він часто таємно переходить цей кордон, щоб
дістатися до рідного села, де мешкає хвора мати. Мину- 5

ло багато років, і доля знову повертає його до Іспа- g
нії. Мануель знає, що це його остання зустріч з віт- *§
чизною, що там на нього чатує смерть, але він воліє <

вмерти за правду, ніж жити в тузі за поневоленою
батьківщиною.

КАДРИ З ФІЛЬМІВ ЗА УЧАСТЮ ГРЕГОРІ ПЕКА.



ПОЕЗІЇ ПАРНО ПЕННАНЕНА
У видавництві «АмерІкен

юніверситі паблішерс»
вийшла книга відомого
театрознавця професора Ґаффа Уїл-
сона «Історія
американського театру». Автор не лише
висвітлює найцікавіші факти
з життя і творчості найвідо-
міших акторів США
минулого століття Едвіна Форреста,
Мері Андерсон, Шарлотти
Кусман, Ади Ренан і Едвіна
Бута, а й намагається
простежити продовження
американської театральної
традиції в роботах сучасних
майстрів сцени.
«Тут біографічний елемент

зведено до мінімуму, 
зазначає рецензент журналу
«Плейз енд плейере» Пітер
Робертс,  і саме тому
автор спромігся дати
справжній академічний аналіз
акторського мистецтва в

США».

ФРН

Новий жанр «джаз-опери»
привернув увагу
композитора Гюнтера Шуллера. У
пошуках літературного
матеріалу він зупинився на
«Процесі» Франца Кафки.
Так виникла «джаз-опера»
Шуллера «Трус», поставлена
на сцені Гамбурзького
оперного театру.
Для участі в прем єрі

було запрошено кілька
кращих джазових музикантів
Західної Європи. Проте,^ як
пише газета «Ді цаит»,
«джаз-опера» справила на
слухачів гнітюче враження.
«Очевидно,  зазначає
газета,  це вплив того
похмурого колориту, який вніс
у виставу дух твору
Кафки». ,

Фінське видавництво «Кір'яухту-
ма» («Книжкове об'єднання»)
надрукувало збірку вибраних поезій Яар-
но Пеннанена «Рядки».
Співуча мова, філософська

глибина, майстерне зображення сучасних
явищ і вміння зазирнути в майбутнє
характерні ознаки творчості поета.
Пеннанен  досить різнобічна

людина. Він не тільки видатний поет,
вірші якого широко відомі і на його
батьківщині, і далеко за її межами, а
й художник і театральний режисер.
Народився Пеннанен 1906 року в

Хельсінкі. Вісімнадцятирічним
юнаком він починає виступати як
журналіст.

1936 року він бере активну участь
у створенні об'єднання прогресивних
митців «Кіілу» («Клин»), і згодом
його неодноразово обирають головою
цього об'єднання.
1939 року Яарно Пеннанена

арештували й кинули у в'язницю, де
він просидів ^.о 1944 року.
Після війни він працював головним

редактором газет «Вала сана»
(«Вільне слово») та «Кансан уутісет»
(«Народні новини»), а з 1957 по 1960 рік
був постійним кореспондентом
«Кансан уутісет» у Москві.
Повернувшись у Фінляндію,

Пеннанен засновує журнал «Тіланне», голов-

Яарно, Пеннанен.

ним редактором якого працює й
зараз.

Творчий доробок поета зібраний у
виданнях «Серпневі дні» (1944),
«Сяйво пилу» (1945), «Непослані листи»
(1947), «Спускання судна» (1960).
Палкий промовець, активний

громадський діяч, Пеннанен багато
енергії віддає благородній справі
боротьби за мир.

ВИКОНАВЦІ РОЛІ МЕГРЕ

ФРАНЦІЯ

«26 по 26»  тан назвав
Фернандель серію фільмів,
в якій він виступає і як ре-
жисер-постановник, і як
виконавець головної ролі.
Назва ця розшифровується
так: 26 фільмів тривалістю
по 26 хвилин кожний. Зміст
фільмів Фернандель
визначив лаконічно: «Як люди
проводять своє дозвілля».

«Н * *

Один з останніх номерів
журналу «Ероп» вийшов під
девізом «В єтнам у вогні».
В журналі вміщено твори
старшої і наймолодшої
генерацій в єтнамських поетів
і прозаїків, чиє мистецтво
є своєрідною формою
боротьби проти війни.

Як ми вже писали, до існуючих
пам'ятників літературним героям у 1966
році було додано ще один 
головному персонажеві творів Жоржа Сі-
менона  Мегре. Цей пам'ятник
споруджений в голландському місті
Делфзейлі, де з-під пера Сіменона
вперше вийшов цей літературний
образ.

На торжество з приводу відкриття
пам'ятника приїхав сам Сіменон і
відомі актори кіно та телебачення
різних країн, виконавці ролі Мегре. Ви
бачите їх на нашому фото. Це
англійський актор Руперт Девіс, Ж.
Сіменон, німецький Мегре  Гейнц Рю-
ман, італійський актор Джіно Черві та
голландський Мегре  Ян Тюлінг.
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КІНОЕПОПЕЯ
Постановник кіноепопеї «Битва за

Алжір» італійський режисер Джілло
Понтекорво та сценарист Франко
Солінарі прагнули показати в своєму
фільмі історію визвольної боротьби
алжірського народу.
В основу сценарію покладено

матеріали з газет та журналів, безліч
фотодокументів, протоколів
колоніальної поліції і, нарешті,
автобіографічна книга героя визвольної
боротьби Ясефа Сааді, який, до речі,
став виконавцем центральної ролі у
фільмі.
Головний герой епопеї, у зйомках

якої брали участь тридцять тисяч ал-
жірців,  алжірський народ.
Режисерові вдалося майстерно показати
народження колективної свідомості
народу.

Всі події фільму розгортаються в
Касбі  стародавніх кварталах
столиці Алжіру. Саме тут, в
нескінченних лабіринтах вуличок, керівники
Фронту народного визволення
готували народні маси до збройного
виступу.
Понтекорво спромігся з

документальною точністю, в кращих
традиціях італійського неореалізму
відтворити всі періоди народної боротьби.
Як відомо, фільм «Битва за Алжір»

одержав першу нагороду на XXVIII
кінофестивалі у Венеції ^ «Золотого
Лева».

Джілло Понтекорво одержує
«Золотого Лева» аа кінофільм «Битва

за Алжір».

У вступній статті
редактор «Ероп» ГГєр А бра гам
зазначає, що це друга
значна публікація зразків
в єтнамської літератури на
сторінках журналу. Вперше
«Ероп» присвятив свої
сторінки літературі В єтнаму
влітку 1961 року.

ШВЕЙЦАРІЯ

Тіціан. Франческо Венієр.

«НАРОДЖЕННЯ»
Арман Гатті  один з найвідомі-

ших французьких драматургів. Його
п'єси йдуть на сценах багатьох країн
Європи, а фільм «Червона афіша» за
сценарієм Гатті незабаром вийде на
екрани Франції.
Нещодавно один з найталановиті-

ших театральних колективів півдня

Франції «Етан де Бер» поставив нову
п'єсу Армана Гатті  «Народження».
Сюжет п'єси побудований на

реальній події, що сталася в Гватема-
лі: п'ять офіцерів, спеціально
виряджених на боротьбу з партизанами,
приєдналися до лав борців за
свободу-

В швейцарському місті
Лугано міститься одна з
найкращих приватних галерей
Європи  так звана галерея
«Шлосс Рогонч». В ній
представлені створені за період
з XI по XVII століття
картини митців, що належали до
різних європейських шкіл
образотворчого мистецтва.

Ми вміщуємо репродукції
двох шедеврів з експозиції
галереї.

ПІСНІ З ОСТРОВА ЯМАЙКА
Ямайське видавництво «Сенгстез

бук сторз» випустило збірку
народних пісень, які складають репертуар
відомої співачки і композиторки Луї-
зи Беннет.
«Луїза Беннет  видатна

виконавиця і інтерпретатор народних
ямайських балад, яка працює на цій ниві
ось уже понад чверть століття», 
розповідає кореспондент «Тайме лі-
терарі саплемент», рецензуючи це
своєрідне видання.
Колекція балад Луїзи Беннет

включає пісні, створені нею за період від
початку другої світової війни і до
кінця 50-х років.

«В надрукованому вигляді ці
балади являють собою фонетичні лібрет-
то для інших виконавців, але, на
жаль, вони не можуть повністю
відтворити виконавську манеру Луїзи
Беннет. На папері втрачається
занадто багато». Річ у тім, що співачка
збагачує текст ямайських народних
балад не лише завдяки своєму
чудовому голосу, а й талановитій
виконавській манері, завдяки
притаманному їй лагідному гумору. Втім,
рецензент вітає видання ямайських
балад Луїзи Беннет і зазначає, що
тільки в такий спосіб їх можна буде
зберегти для нащадків.

Альбрехт Альтдорфер.
Жіночий портрет.
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дував своїх англійських
прихильників і друзів. Один з них,
співвласник фірми музичних
інструментів Томас Бредвуд на знак
пошани до геніального
композитора подарував йому рояль. «На
цьо/^у роялі,  сказав Бетховен
Стумпфові,  я створював свою
Дев яту симфонію, зокрема її
заключну частину з хором «До
вільності».

Бетховен показав Стумпфові
старенький, вже несправний
рояль з обірваними струнами.
«Я грав на ньому, можливо, з

трохи більшою силою й енергією,
ніж він міг витримати», 
пояснив Бетховен, тоді вже зовсім
глухий.

Після смерті великого
композитора рояль, подарований Бредву-
дом, був проданий і лише
згодом, на радість усім
шанувальникам Бетховена, знайдений. У 1840

в останній квартирі

У Будапешті в Національному
музеї угорської столиці є зал,
замкнутий на сім замків.
Експонованим тут скарбам немає ціни.
Це  музичні інструменти, які
належали видатним митцям

минулого.

У 1824 році до Людвіга
Бетховена, який жив тоді в Бадені,
приїхав англійський фабрикант
арф Стумпф. Залишився запис
його розмови з Бетховеном, в
якій великий композитор
шкодував, що не зумів замолоду
виїхати з Німеччини, й тепло зга-

Скрипка-баритон Гайдна.

році віденський торговець
музичними інструментами Спіна на
знак пошани подарував його
другому великому
композиторові  Ференцу Лісту. Через
тридцять чотири роки Ліст передав
цей безцінний дарунок
Національному музеєві в Будапешті,
де він зберігається й понині.

У цьому ж музеї, у футлярі з
червоної шкіри лежить скрипка-
баритон, яка належала Йозефу
Гайдну. Гайдн написав понад
двісті творів для свого улюбленого

інструмента. Поряд із скрипкою
зберігається старовинна
віолончель, що колись називалася віола-
да-гамба. Чотири інструменти, в
тому числі віола-да-гамба, якою
користувався видатний угорський
віолончеліст Естергазі, а також



Все готово для виступу квартета
за участю Естергазі...

старовинні фагот і труба, що

лежить на кришці клавесіна, 

неначе виконавці відійшли від них в

антракті концерту.

Одним із найцікавіших інстру-

ській графині. Інструмент цей має

тридцять п ять струн, сім

педалей і прикраси в стилі рококо.

Раму оздоблено різьбою на
античні сюжети.

В залі стоїть також

старовинний інструмент під назвою віргі-

наль. Це  предок сучасного

піаніно. В його корпусі є багато

шухляд і потаємних скриньок, де

ховали парфюмерію, голки й

нитки тощо. Цей експонат має

особливе значення для угорського

музичного мистецтва, бо в XVI XVII

сторіччях інструментальні твори

для молоткових інструментів

виконувалися тільки на віргіналі.

Музиканти народної Угорщини

не обмежуються тим, що

дбайливо зберігають для історії

старовинні інструменти. Угорське

радіо і телебачення, відмикаючи

«сім замків», транслює концерти

на цих інструментах, і їхнє зву¬

чання нагадує сотням тисяч теле- Арфа  дарунок Марії-Антуанетти
, , , . угорській графині,
і радіослухачів про давні часи,

про видатних музикантів, що

грали на цих дорогоцінних

експонатах історії світової музики.

Поширений в XIX сторіччі мініатюрний рояль-орфіка,

Такі віргіналі прикрашали в XVI
сторіччі помешкання угорських

аристократів.

ментів рідкісної колекції є також
і золота арфа Марії-Антуанетти,
французької королеви, яка свого
часу подарувала її одній угор-
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ЮГОСЛАВІЯ НОВА ПОВІСТЬ АНН ФІЛІП
%

В залах Будинку
Югославської народної армії
відкрито виставку творів,
присвячених визвольній боротьбі
народів Югославії під час
другої світової війни. Тема
останньої війни 
домінуюча як в літературі, так і в
мистецтві країни; виставка
стала важливою подією в
культурному житті Белграда
і викликала жваву дискусію
в мистецьких колах. В
експозиції її  твори живопису,
графіки, скульптури.
Особливо високо оцінює місцева
критика роботи художників
Крісто Хагедушича, Раденка
Мишевича, Божина Барутов-
ського.

* * *

На кіностудії «Авала-
фільм» розпочалася
підготовка до екранізації фільму
про подію, яка послужила
сигналом до розв язання
першої світової війни:
вбивство австрійського
ерцгерцога Франца-Фердінанда
в Сараєво в 1914 році.
Сценарій фільму написано за
нещодавно опублікованим у
Югославії твором
Володимира Дедилера «Сараєво 
1914». Зніматиме фільм
відомий польський режисер
Анджей Вайда.

Анн Філіп  автор відомого
твору «Життя як один подих», присвяче-

Анн Філіп.

ного її чоловікові, талановитому
французькому акторові Жерару Фі-
ліпу.
В основу сюжету її нової книжки

«Зустрічі біля пагорба»  покладено
взаємини між матір'ю і дочкою.
«Моя героїня  Марія, самотня не

тому, що втратила коханого
чоловіка,  каже Анн Філіп,  а через
те, що вона одна в цьому світі».
Констанці я, її дочка, самотня тому, що
вона єдина дочка у матері.
Взаємини між матір'ю і дочкою дуже
складні. Констанція 
дванадцятирічна дівчинка, але виросла вона за.
сучасних умов. Це дитина середини
XX сторіччя.
У своїй розмові з кореспондентом

«Леттр Франсез» Анн Філіп визнала?
що в образі Марії є автобіографічні,
риси. Та справа не в цьому. Анн
Філіп вважає, що найголовніше ^ для
письменника  зберегти в творі
рівновагу між стилем та ідеєю, що її
хоче висловити автор.

ЯПОНІЯ
ЕЖБНОМ ИОНЕСКО

Кіноактор Тосіро Міфуне
заявив представникам преси,
що, на його думку, японська
кінематографія завдає собі
смертельного удару тим, що
намагається наслідувати гол-
лівудівські зразки. «На
щастя, нас ще рятує японська
мова,  заявив Тосіро
Міфуне.  Інакше у нас склалася
б така сама ситуація, як в
англійському кіно, яке
майже цілком поглинули голлі-
вудівські компанії».

* *

«Мир В єтнаму» 
документальний фільм
японських прогресивних кіно-
митців. Автори фільму
переглянули велику КІЛЬКІСТЬ
кінохронікального
матеріалу, знятого операторами
США, Англії, Франції,
Італії, Радянського Союзу,
Демократичної Республіки
В єтнам. Завдяки цьому їм
вдалося відтворити не лише
епізоди героїчної боротьби
Ь єтнамського народу, а й
широкий рух проти цієї
війни, який розгорнувся і
шириться в різних країнах
світу.
«Мир В єтнаму»  це

справжній заклик до
миру,  пише газета «Акаха-
та»,  це засудження
війни, це засудження тих, хто
веде її всупереч волі
народів».

Автор відомої радянському^ читачу
п єси «Носорог», французький
драматург Е. Йонеско дав інтерв'ю
кореспондентові англійського журналу
«Букс енд букмен», в якому розповів
дає про свій творчий шлях і про той
розголос, який набули його п'єси в
різних країнах світу.
Йонеско розповів, що він почав

писати, коли йому було вже 38 років,
доти він працював клерком в
одному з паризьких видавництв. Він
дуже любив театр, і саме ця любов
навіяла йому бажання написати свою
першу п'єсу.
«Критика звинувачувала мене в

нігілізмі, відчаї, твори мої вважали ан-
тиреалістичними, беззмістовними, 
сказав зокрема Йонеско,  але
критики, які вважають, що мої п'єси
відтворюють абсурдність життя, мають
надто обмежене уявлення про
життя... Насправді ж мої п'єси зовсім не
туманні, вони легкі для сприйняття,
завдяки примітиву, що покладений в
їх основу. Просто вони видалися
страхітливими тим французьким та
англійським критикам, що звикли до
традиційності в літературі. Цій
опозиції насмілились кинути виклик Пікас-
со і творці нового балету. Останніх,
як і мої п'єси, радо вітали тільки
в скандінавських країнах і в
Радянському Союзі».
Далі драматург сказав, що, на його

Ежен Йонеско.

думку, в мистецтві важить не те, що
спонукало митця створити ту чи
іншу річ, а те, як він створив її, що
в нього вийшло. «Нас не обходить,
кого саме з аристократів малював
Веласкес, г~ зауважує Йонеско. 
Тепер для нас важливі просто його
картини».
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Отто Габсбург на самому кордоні ФРН з Австрією.

З року в рік меншає на нашій планеті число
монархій  цієї давно віджилої форми
державного правління, яка назавжди іде в минуле. Ті лічені
імператори та королі, які ще зберігають свою
владу, сидять на дуже хитких тронах. На них
дивляться як на анахронізм, пережиток минулого.

І вже цілковитим курйозом с сьогодні різні
екс-монархи, які будь-що намагаються довести
свої права на давно неіснуючі трони, плекають
надії на повернення до старого. Проте певні
політичні кола розпалюють ці пристрасті
претендентів на колишні трони, використовують метушню
навколо викинутих на смітник історії
імператорських і королівських титулів у своїх інтересах, що,
звичайно, не мають нічого спільного з інтересами
народів.

Друкуємо в скороченому вигляді нарис
«Монархи без трону», вміщений в словацькому
журналі «Жівот»,

задцятого травня 1910
року монархістська
Європа XX століття була
представлена з найбільшим

блиском. То був день похорону
померлого англійського короля Еду-
арда VII. В останню путь його
проводжали представники 13
монархій, і серед них  німецький
кайзер Вільгельм і І, королі:
норвезький Хокон VII, датський 
Фредерік VIII, португальський 
Мануел II, іспанський  Альфонс
XIII, грецький Георг і,
болгарський Фердинанд І і бельгійський
Альберт І. Вшанували померлого
своєю присутністю російська
імператриця, мати голландської
королеви, коронні принци Румунії,
Сербії, Австрії. Французького міністра
закордонних справ Пішона та
американського екс-президента Тео-



дора Рузвельта  представників
двох республік  в цьому
блискучому траурному кортежі майже
ніхто й не помітив.

Присутні величності тоді й гадки
не мали, що над їхньою
незвичайною конгрегацією вже збираються
хмари. Не минуло й п'яти місяців
з часу похорону англійського
короля, як на фасаді європейських
монархій з'явилися перші глибокі
тріщини: 5 жовтня 1910 року
Португалія оголосила себе
республікою, і король Мануел змушений
був тікати за кордон.
А коли в 1952 році помер

англійський король Георг VI, на його
похорон прибуло лише кілька
коронованих осіб. Розпад монархій
становить найхарактернішу
особливість нашого сторіччя. Одним
з наслідків першої світової війни
було зникнення десяти монархій 
чотири імператори і шість королів
залишилися без своїх тронів.
Наступних п'ять монархій, якщо
рахувати й Грецію,  змела друга
світова війна. Правда, пізніше в
Греції за допомогою міжнародної
реакції монархія була відновлена.
Сьогодні навіть в такій

консервативній країні, як Англія,
життєздатність монархії викликає великі
сумніви. Впливова англійська
газета «Манчестер гардіан» писала
після відкриття парламенту
королевою Єлизаветою II в 1958 році:
«Церемонія цього акту з усіма
атрибутами королівської влади і
блиском сановників являла собою
безперечно розкішне видовище.
Та якби весь цей маскарад зник
протягом однієї ночі, це не мало б
найменшого впливу на життя
країни. Адже то тільки нешкідливі
реліквії, від яких мають чималий зиск
наші туристські фірми».
На початку 1965 року 34

депутати шведського парламенту

порушили питання про доцільність
заміни монархії республікою,
внаслідок чого обрання голови
держави здійснювалося б
демократичним шляхом. «Спадкова
монархія,  зазначили депутати, 
є одним з найстаромодніших
способів управління країною».
Остаточне відмирання

монархістських режимів є тепер лише
питанням часу. Навіть колишній
єгипетський король Фарук
визнавав: «За кілька років, крім
англійського короля, залишаться тільки
чотири королі: піковий, трефовий,
чирвовий і бубновий».

ТРИ ГРУПИ

EKC-MOHAPXIB

За їх ставленням до своєї долі
декоронованих величностей
можна поділити на три групи. До
першої належать особи, що активно
борються за реставрацію своєї

влади. Це принц Отто Габсбур-
зький та граф Паризький.
Представники другої групи вірять у
можливість своєї реставрації, але
особливих зусиль до цього не
докладають. Серед них італійський
король Умберто, іспанський дон
Хуан Бурбон та прусський принц
Луї Фердінанд Гогенцолерн. І,
нарешті, екс-королі, які вже навіть
і чути нічого не хочуть про
реставрацію своєї влади. Це
румунський екс-король Міхай, його тітка
принцеса Емануела і герцог
Альбрехт Баварський, що у 1955 році
офіційно зрікся титулу
«Величність».

Окремо стоять ті, хто будь-що
прагнуть довести своє високе

походження і право на трон. Якийсь
Вітторіо ді Мартіне Вальперга

Ласкаріс уперто веде свій родовід
з 500 року нашої ери і не менш
уперто вважає себе нащадком аж

100 монархів. Він претендує на

трони в Туреччині, Болгарії,
Англії, Албанії та в деяких інших

країнах. Звісно, до його домагань

ніхто серйозно не ставиться. Його
конкурентом (правда, лише на
один візантійський трон) є
відомий італійський комедійний
кіноактор Тото. Він підписується
досить довгим і пишним ім'ям:
«Принц Антоніо де Куртіс...» То-
то видає себе за прямого
нащадка імператора Константина (IV ст.
н. е.) і вже витратив кілька
десятків тисяч доларів, аби довести
це своє високе походження. Він
не раз звертався до італійського
уряду з вимогою визнати його
права. На столику, за яким він
сидить у кіностудії, прикріплено
табличку з написом: «Принц
Антоніо де Куртіс». Такий самий
напис є і на його візитній картці.
Тото серйозно ображається, коли
його не називають «Ваша
королівська величність».

* * *

Колишні королі свого часу
добре подбали про банківські
рахунки для своїх нащадків, крім того
вистачало й різних філантропів.
Відомо, наприклад, що
англійський мультимільйонер, газетний
король лорд Ротермір,
напередодні другої світової війни
призначив величезну пенсію німецькому
екс-кайзеру Вільгельму II та ав-
стро-угорській екс-імператриці
Зіті.

Однією з найімпозантніших

постатей серед величностей без трону
є Анрі Французький, граф
Паризький, якому належать слова:
«Вільним є тільки той, хто має
свободу дії. Через те що в
реальному світі влада спирається на
гроші, не може бути вільний той, хто
їх не має». Проте його цікавлять
не тільки гроші, йому потрібна
також популярність. Для^ цього Анрі
став соціалістом і як член фран¬

цузької делегації представляв
навіть за кордоном «соціалістичний»
уряд Гі Моле. Це він якось сказав,
що не вважає за аномалію, коли
король є символом

республіканської думки...

Скинуті монархи шукають

популярності ще й в інший спосіб.
Наприклад, прусський принц Луї
Фердінанд ще донедавна був
комівояжером по продажу
автомобілів...
Отже, простежимо за долею

деяких з цих претендентів на
неіснуючі трони.

ГАБСБУРЗЬКЕ

ЧЕСТОЛЮБСТВО

У невеликій віллі в гірському
баварському селищі поблизу
Мюнхена з 1955 року живе
нащадок родини, яка колись володіла
землями середньої і південно-
східної Європи  Отто Габсбург.
Цей 55-річний «спадкоємець»

колишньої Австро-Угорської
монархії ніяк не може забути, що в
сусідній Австрії його предки були
колись повновладними

господарями, і намагається всілякими
засобами повернутися туди. Цьому він
присвятив усе своє життя. Він
навіть заявив, що, як тільки дістане
дозвіл повернутися до Австрії (там
у нього великі маєтки, ліси і
замки вартістю понад три мільярди
шилінгів), він згоден зректися
права на трон. Його домагання
набагато скромніші, він погодився б,
наприклад, на пост президента.
Але на шляху реалізації цих
примарних планів стоять так звані
Габсбурзькі закони 1919 року, за
якими Габсбургам заборонено
повертатися до Австрії без
офіційного зречення трону.
У 1961 році Отто Габсбург

підписав, нарешті, своє зречення.
Проте австрійський парламент
все ж вважає за краще не пускати
його до Австрії. Саме це
спричинилося до гострих суперечок між
політичними партіями в країні.
Отто Габсбург привернув на свій
бік групу впливових австрійських
політиків з Народної партії. Саме
вони й готують грунт для його
повернення.

* * Ф

У листопаді 1916 року помер
австрійський імператор Франц-
Йосиф. На його похороні поруч із
своїм батьком, новим монархом
Карлом І, стояв чотирирічний Ог-
тр. Він був присутній і на
коронації свого батька. Вперше і
востаннє Отто брав участь у такому
урочистому акті. Та то й був останній
спалах могутності Габсбургів.
Імператор ще робив спроби
заспокоїти народи своєї імперії
маніфестом про автономію і самостій¬
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ність, але ніхто й чути не хотів про
його дальше панування.
Карл І жив у замку Шенбрун у

Відні, коли йому запропонували
зректися трону. Королева Зіта
рішуче відмовилася. Проте Карл,
послухавшись своїх радників,
підписав документ, який не> дозволяв
йому втручатися до будь-яких
державних справ. Правда, в
примітці він додав, що підписаний
документ не є його зреченням, він
тільки припиняє історичну
спадкоємність династії Габсбургів. На
цій підставі прихильники
Габсбурге не вважають тепер підписаний
документ зреченням, бо його
нібито можна по-різному
тлумачити.

Під впливом своєї дружини
Карл в листопаді 1918 року
відмовився виїхати за кордон і
оселився з родиною в замку на

Дунаї. Але все ж таки незабаром
Габсбургам довелося переїхати до
Швейцарії. Відразу ж після цього
австрійський парламент прийняв
закон про виселення всіх, членів
імператорської династії з країни
і конфіскацію їхнього майна. Цей
акт увійшов в історію під назвою
Габсбурзького закону.
До Карла в Швейцарію

приїхала делегація представників
кількох республік, на які розпалася
колишня Австро-Угорщина, і
запропонувала йому величезну
суму  184 мільйони франків  за
зречення від усіх домагань на
трон і зобов'язання в найближчі
25 років не ступати на територію
Австрії. Проте Карл відхилив цю
пропозицію.
Якусь надію подав Габсбургам

угорський адмірал Хорті, що у
листопаді 1919 року на чолі армії
увійшов у Будапешт. Він оголосив
себе «заступником короля
Карла», котрому поверне владу, як
тільки це стане можливо. Проте
Хорті не дуже поспішав
запрошувати Габсбургів до Будапешта.
Нарешті, екс-король не витримав і
навесні 1921 року з іспанським
паспортом приїхав поїздом до
Відня, а звідти в таксі до
Будапешта. Тут він мав з Хорті тривалу
розмову. Про її зміст існує дві
версії: одна Карла, друга Хорті.
За імператорською версією, Хорті
обіцяв Карлу протягом трьох
тижнів посадити його знову на
угорський трон. За версією Хорті 
Карл вимагав такої обіцянки, але
адмірал побоювався
невдоволення в країні.
Карла під пильним наглядом

відправили до Швейцарії, але тут на
нього чекали нові неприємності.
Швейцарський уряд заборонив
екс-імператорові жити у великих
містах і зобов'язав про кожну
свою поїздку за кордон
інформувати власті. Незважаючи на це,
Карл восени того ж 1921 року
знову, на цей раз вже літаком і у
товаристві своєї дружини,
повернувся до Угорщини.

Габсбургу здавалося, що для
здобуття трону вистачить
найменшої ініціативи з його боку. І коли
угорські роялісти створили загін
із чотирьох тисяч добровольців,
Карл гадав, що все гаразд. Але
спроби монархістів провалилися.
Габсбурги опинилися в повній

ізоляції, сам Карл чекав у
бенедиктинському монастирі на
Балатоні рішення своєї долі. І все ж
він відмовився підписати
зречення. Тоді угорський уряд вирішив
вислати його з країни.
Спочатку Габсбургів не хотіла

прийняти жодна країна. Потім на
них зглянувся португальський
уряд, який запропонував їм
притулок на острові Мадера.

Всі спроби повернути собі трон
для Карла на цьому скінчилися.
Він помер на Мадері, а його
родина перебралася в Мадрід, куди її
запросив тодішній іспанський
король Альфонс ХНІ.
Екс-імператриця Зіта всі свої

надії поклала тепер на Отто,
якого примушувала навіть вивчати
мови «своїх» народів угорців,
чехів, хорватів.
Тоді в Австрії, особливо під час

правління канцлерів Дольфуса і
Шушнінга, значно розвинувся
легітимістський рух. Ніхто не стежив
за додержанням Габсбурзьких
законів. Члени імператорської
родини вже могли прибути в країну, а
деякі навіть дістали частину своїх
маєтків. На 1938 рік планувалося
скасування Габсбурзьких законів.
Однак реставрація монархії в

Австрії не входила до планів Гїт-
лера, який саме тоді готував
«аншлюс».

Після другої світової війни Огто

Габсбург, вперше після 26 років
вигнання, ступив на австрійську
землю. На його думку, антигабс-
бурзькі закони вже втратили силу.
Але він помилявся. Ці закони
вписали і до нової конституції
Австрії. Габсбурги, що не
відмовилися від претензій на трон, мали
залишити країну. Отто був серед
них.

Все своє життя Отто Габсбург
шукає шляхів для здійснення
своїх планів. І хоча поки що він
офіційно бореться тільки за
повернення в Австрію, а не за трон, 
це, за його власним планом
поетапної реставрації Габсбургів,
було б першим і найважливішим
актом.

А тим часом він бере участь у
діяльності різних міжнародних
антикомуністичних організацій,
виступає з промовами, дає інтерв'ю,
робить усе, аби його ім'я
з'являлося в світовій пресі.

ЧОТИРИ ПРЕТЕНДЕНТИ 

ОДИН ТРОН

Останнього іспанського короля
Альфонса XIII вигнали з країни у
1931 році. Була оголошена
республіка, яку потім генерал
Франко потопив у крові. Був
сфабрикований референдум, який нібито
відновив монархію на чолі з
Франко, довічним диктатором.
Лише після його смерті або
відходу від влади на іспанський трон
може сісти новий король. А
претендентів на цей трон є аж чотири!

Сімейна нарада бажаючих надіти іспанську корону.
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Претендент з хиткими шансами:
принц Карлос Уго Бурбон.

Вони представляють дві лінії
іспанського королівського роду.
Одна з них  Карлістська, до якої
належить лише принц Карлос Уго,
а другу представляють
нащадки короля Альфонса, дон Хуан,
граф Барселонський і дон Хуан
Карлос, а також Альфонсо Бур-
бонський Сеговійський, який
вступив у гру за трон значно пізніше.
Мабуть, найменше шансів у цій

грі має честолюбний, але не дуже
удачливий принц Карлос Уго
Бурбон, який живе у своєму мадрід-
ському палаццо, наче у в'язниці.
Недавно він зазнав чергової
поразки  іспанський суд відмовив
йому у титулі герцога Мадрідсь-
кого, на який він покладав
великі надії.
Коли він одружився з

голландською принцесою Іреною, то
вважав, що цей шлюб покращить його
шанси. Але і тут прорахувався.
Союз з Іреною не зміцнив ні його
політичних позицій, ні
фінансового становища. Батько Ірени принц
Бернард відмовився переписати
на зятя маєток дочки. Становище
принца Карлоса ще більше
ускладнилося після наказу Франко
вислати його з країни, коли він не
відмовиться від своїх домагань на
трон.

* * *

Представники другої лінії,
звичайно, виявляють неабиякий опір
претензіям Карлоса, але самі не
можуть вирішити, хто ж з них
після відходу каудільйо має
вступити на трон.

Предка всіх цих трьох
претендентів на трон, Альфонса XIII, не
можна назвати щасливим. Кажуть,
що родичі навіть уникали
вимовляти його ім'я, боячися накликати
лихо. Король Альфонс народився
вже по смерті свого батька і став
королем від дня народження. Під
час одруження в 1906 році на
нього вчинили замах. За час його
правління було ще п'ять замахів.
Помер Альфонс XIII в 1941 році,
у вигнанні, в Римі.
З його чотирьох синів тільки

один народився здоровим. Два
сини стали жертвами гемофілії,

один був глухонімий. Лише
четвертий син Хуан, нині граф
Барселонський, міг претендувати на
трон. Після вигнання королівської
родини дон Хуан пішов служити в
англійський флот. Службою він
себе не переобтяжував: весь час
проводив або за грою в гольф,
або на полюванні в Африці. За цих
умов він почував себе більше
англійцем, ніж іспанцем.
Другу світову війну дон Хуан

з родиною пережив у Швейцарії.
Нині він живе в Португалії, до
речі, в сусідстві з італійським екс-
королем Умберто. Правда, в
порівнянні з Умберто дон Хуан живе
на широку ногу. У нього багато
слуг, в його віллі бувають часто
високі особи з Іспанії.
Дон Хуан вже неодноразово

вимагав від Франко передачі трону
і завжди зустрічався з ухильною
відповіддю, хоча диктатор
запевняє, що ладен йому в цьому
допомогти.

Вважають, що Франко став
віддавати перевагу синові дона
Хуана  Хуану Карлосу. Однак
диктатор хитрує: виявляючи свої
симпатії то одному, то другому,
він відвертає можливість будь-
яких серйозних акцій з боку
монархістів. Саме цій меті служила
й офіційна заява від 18 липня 1957
року, в якій Франко підкреслював,
що після його смерті Іспанія
матиме знову короля, не сказавши,
однак, хто саме ним буде. Тоді
19-річного Хуана Карлоса ще не
брали до уваги, бо в Іспанії
король на час коронації мусить мати
не менше ЗО років. Дон Хуан
зрозумів, що Франко чекає, поки
Хуан Карлос досягне цього віку.
Незабаром дона Хуана почали

відвідувати різні іспанські
емісари, які обережно застерігали від
домагань на трон, мовляв, його
син з десятирічного віку
виховувався в Іспанії під наглядом
самого каудільйо, служив тут в армії
і вчився в Мадрідсэкому
університеті, в той час як дон Хуан за
рішенням каудільйо не сміє навіть
ступити на іспанську землю.

:}: * *

Сімдесятирічна екс-королева
Енн, що володіє в Швейцарії
великим маєтком, два роки тому
скликала сімейну раду за участю
всіх претендентів на іспанський
трон. І тут з'ясувалося, що на трон
претендує не тільки дон Хуан і
його син Хуан Карлос, але і
молодий герцог Альфонсо, її
найстарший онука.
Каудільйо вся ця історія,

напевне, цілком влаштовує. Він і
далі залишає за собою право
вирішувати, хто з чотирьох
претендентів сяде на трон, але, здається,
тепер найбільше шансів має
молодий герцог Альфонсо, що
одружився з онукою Франко...

ВСЕСВІТУ

РЕКЛАМА НЕ ЗНАЄ
МЕЖ. Власник одного
паризького магазину
навмисно припускається численних
помилок в об явах,
виставлених у вітринах. Він
пояснив, що відтоді як став
робити так, виторг у нього
значно збільшився. Чимало
людей заходять до
магазину, щоб вказати
власникові на припущені ним
помилки. Заходять і часто-таки
щось купують.

РОЗПРАВА З СВЯТИМ.
Жителька
західнонімецького містечка Альтманштейна
Марія Шульце великою
каменюкою пошкодила
статую святого Непомука, яка
здавна стоїть на площі
перед церквою. Вона
пояснила, що не може добитися
від святого виконання хоча
б одного з її численних
прохань, звернених до
нього.

НАГОРОДА ЗА ДОВГ
ОТЕРПІННЯ. Філіпп Эйплз
штату Іллінойс (США)
закінчив місцевий коледж 60
років тому, але й досі не
міг одержати свого
диплома. Він увесь цей час
звертався до дирекції коледжу,
але з різних причин справа
затягувалася. Коли Эйпл
тепер, через 60 років,
отримав нарешті диплом,
дирекція коледжу присудила >йо-
му вчене звання «почесного
доктора довготерпіння».

СПОЧАТКУ ДОБРЕ
ПОДУМАЙ... Англійський
герцог Хейревуд вже 18 років
є депутатом палати лордів
британського парламенту.

Недавно він уперше за весь
цей час попросив слова й

виступив з короткою про-*
мовою. Його колеги по

парламенту кажуть, що вони в
ньому найбільше цінують
саме цю його рису: добре

подумати, перш ніж щось
сказати...
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ЖАРТИ

НА КОЖНОМУ

КРОЦІ
ЛІТЕРАТУРНІ СМАКИ

Відомого англійського письменника Джона
Голсуорсі спитали, якої він думки про
творчість свого співвітчизника Бернарда Шоу.

 О,  сказав Голсуорсі,  це великий
драматург! Він пише чудові п'єси.

 А чи знаєте ви, що цей Шоу каже про
вас?  хитро запитав у Голсуорсі його спів-,
розмовник.  Він називає вас типовим
посереднім письменником.

 Ну, тоді виходить,  відказав Джон
Голсуорсі,  що ми обидва  і я, і Шоу 
позбавлені справжнього літературного
смаку.

РЕВАНШ

Одного дня Вольфганг Гете вирішив
відвідати свого давнього приятеля літератора
Фрідріха Клінгера. Підійшовши до дверей
його будинку, Гете почув голос Клінгера,
який наказував комусь:

 Скажіть, що мене немає вдома!

А ти певен, що зараз тут має відбутися
міжнародний матч?

 А тепер усміхайтеся!

 Відтоді, як у неї
телевізор, вона зовсім не
вилазить з дому.
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 Скажіть, будь-ласка, як прЬйти навколо
світу.

 Мамо, що таке атомний вибух?
 А це ти побачиш, коли наш татечко

повернеться від свого приятеля.

 Я дуже поспішаю, принесіть мені, будь
ласка, тільки рахунок...

II за мить, покоївка, відчинивши двері,чемно сказала гостеві:

 На жаль, пана Клінгера немає вдома.
Сталося так, що наступного дня Фрідріх

Клінгер сам прийшов до Гете в якійсь
терміновій справі. Коли він постукав у двері, Гете
висунувся у вікно й цілком серйозним тоном
сказав:

 Пана Вольфганга Гете немає вдома.
Клінгер гояосно розсміявся:
 Ти завжди жартуєш, Вольфганге!
 Ні, я кажу це цілком серйозно, 

промовив Гете,  мене немає вдома.
Клінгер усе ще сміявся.
 Мене дивує твій сміх,  суворо сказав

Гете.  Яї'що я вчора повірив твоїй
покоївці, невже ти не можеш сьогодні повірити
мені самому?

УТОЧНЕННЯ

Якось один маловідомий літератор
І. Швайгер звернувся до визначного
угорського драматурга Ф. Мольнара з проханням
позичити йому сто пенго. Перед тим
Швайгер уже не раз позичав гроші у Мольнара і
ніколи їх йому не повертав.
Тому Мольнар запропонував йому тільки

двадцять пенго.

 Що?  образився Швайгер.  Тільки
двадцять пенго від широко відомого
Мольнара?

 Ні,  відказав Мольнар,  двадцять
пенго для маловідомого Швайгера.

РІЗНІ ЦІНИ

Коли Александр Дюма-батько був уже

І славнозвісним письменником, до нього заві-
I тав директор одного паризького театру. На-
I віть не привітавшись як слід і не скинувши
І капелюха, ділок заявив, що хоче купити в
І Дюма його нову п'єсу.
І  На жаль,  відказав шокований Дю-
S ма,  я вже віддав п'єсу іншому театрові.
J  Я пропоную вам п'ятнадцять тисяч
І франків!
В  На жаль, це вже неможливо!
З  Я даю вам двадцять п'ять тисяч!  ви-
! гукнув директор.
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 Повторюю,  спокійно сказав Дюма,
це неможливо.

 Невже директор того, іншого театру
дав вам за неї більше?

 Так,  відповів Дюма,  перш ніж
почати зі мною розмову, він зняв
капелюха...

ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Відомий німецький лікар початку XX
століття професор Гейм охоче лікував бідняків,
не беручи з них за це грошей. Але його
дуже дратували скупощі деяких заможних
пацієнтів. Особливо він ненавидів за це
дружину одного фабриканта, яка, щоб не
платити професорові за візити, чіплялася до
нього з різними запитаннями про свої уявні
хвороби при кожній нагоді: в театрі, на раутах,
просто на вулиці.
Одного разу, під час якоїсь театральної

прем'єри, ця дама прийшла в ложу, де сидів
Гейм, і, як завжди, закидала його різними
запитаннями. При цьому вона весь час
повторювала:

г Сподіваюся, пане професор, 
запитання нічого не коштує?

 Звичайно, звичайно,  відповідав Гейм.
Коли нарешті вистава закінчилася, Гейм,

чемно вклонившись Надокучливій дамі,
сказав:

 Рахунок за консультацію я надішлю
вам завтра.

 Професоре,  здивувалася дружина
фабриканта,  ви ж казали, що запитання
нічого не коштують!

 Безперечно,  відповів Гейм.  Але
це буде рахунок не за ваші запитання, а за
мої відповіді!

 За кермом сиділи ви?
 Атож, Ті двоє-бо зовсім не вміють водити

автомобіль.
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 Маріє, чи потрібне нам сьогодні молоко?

 Пані Унтербергер? Покличте,
будь ласка, до телефону вашого

папугу.

 Та я лише сказав,
скільки йому за своє
життя доведеться сплатити

податків.

 Нарешті показують програму, що
має виховне значення!
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СЕРЙОЗНА ПЕРЕШКОДА МИСТЕЦТВО І НАРОД

Відомий німецький театральний режисер
Людвіг Тік дуже вимогливо ставився до
акторів. Він терпіти не міг людей нескромних,
таких, що переоцінювали свої здібності.
Одного разу якийсь малодосвідчений актор-по-
чатківець після першої удачі в маленькій
ролі відразу ж попросив для себе головну
роль у новій виставі.
Тік якось пильно глянув на нього і

відказав:

 Ні, мій дорогий, ви непридатні для
такої ролі, вам заважає ваш ніс.
Молодий актор здивовано знизав плечима

і, підійшовши до дзеркала, почав розглядати
своє обличчя. Ніс у нього був, однак, цілком
нормальний, навіть класичної форми.

 Не розумію вас, пане Тік,  ображено
сказав актор.  Яку ваду має мій ніс?

 Невже ви не розумієте? Ніс заважає
вам працювати  він надто задирається у
вас догори!

ВОЛЬТЕР І ВІДВІДУВАЧІ

Численні відвідувачі вельми надокучали
Вольтерові, відбирали чимало часу, заважали
працювати. Це гнівило великого
французького мислителя, і іноді він наказував своєму
слузі:

 Ніяких відвідувачів! Не пускати нікого
на поріг!
Проте один англієць настирливо домагався

побачення з Вольтером.
 Скажи йому, що я щойно помер! 

наказав учений слузі.
За хвилину той повернувся розгублений:
 Що робити? Англієць каже, що хоче

побачити великого Вольтера на смертній
постелі...

Вольтер подумав і відказав:
 Скажи йому, що мене, як великого

грішника, чорти відразу потягли в пекло!

 Ні, це не пейзаж, це вікно!

Самозахист службовця музею.

 Минулого тижня
продали за мільйон картину
якогось Рембрандта.
Любий, благаю тебе,
намалюй хоч один раз щось
подібне, хоча б один раз!

Після огляду абстрактних
картин.

ТОЧКА ЗОРУ

Французький письменник Шатобріан мав
звичку спати до полудня. Його видавець
докоряв за це письменникові, повторюючи
свою улюблену приказку:

 Лише вранішня пташка знаходить
хробачка!

Шатобріанові це набридло, і він відказав
якось видавцеві:

 Ви завжди дивитеся на світ з точки
зору пташки! Спробуйте коли-небудь глянути
на нього з позиції хробачка!

- Маестро, мені
потрібна картина  скромна,
невеличка: моя дружина,
п'ятеро моїх дітей,
дядько Густав, тітка Амалія,
три її песики, я, і далі...
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СТЕРЕЖІТЬСЯ ДРУЗІВ!
У Стамбулі та деяких інших
містах Туреччини жаселення
утворює щось на зразок
добровільних дружин
самозахисту. А захищатися
бідолашним туркам
доводиться від... їхніх союзників по
НАТО американських
солдатів. Ці союзники-бешкет-
ники наводять жах на

місцеве населення, особливо

на жінок і молодих дівчат.

Дружинники діють досить
енергійно. Вони часто
дають доброго чосу
бешкетникам у заокеанських
мундирах.

ЧАС НА РОЗДУМИ.
Редакція лондонської газети

«Тайме» отримала
нещодавно листа від своєї

давньої читачки з островів

Фіджі, в якому вона
радісно повідомляє, що їй
нарешті пощастило розв язати
кросворд, вміщений в
номері цієї газети від 4
квітня 1932 року...

ЗДОБУТКИ
МОТОРИЗАЦІЇ. «Як розвиток
автомобільної промисловості
впливає на мораль в нашій
країні?» Таке запитання
було поставлене перед
телеглядачами під час одного
телевізійного «квізу» в
Сполучених Штатах. Премію
дістала така відповідь: «Із
збільшенням числа
автомобілів в нашій країні різко
зменшилася кількість
випадків конокрадства».

ВАТІКАН
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СЕБЕ. Вперше
за останні кілька десятиліть (
Ватікан опублікував офі- (
Ційні статистичні відомості. (
Тут нараховується 890 жи- )
телів, в тому числі 220 сол- )
датів спеціальної папської )
гвардії. Територія держави \
складається з собору свято- (
го Петра, папського палацу, (
двох музеїв з належними (
до них будівлями, крім
того, Ватікан має тринадцять )
різних будівель, які розта- )
шовані за його межами, на \
міській території Рима. \

ПОЛІЦЕЙСЬКА

КІЕЕРИЕТШ
Фото, з якого ми починаємо

нашу розповідь, дуже нагадує

надр з типового американського

фільму на таку поширену в США
тему, як пограбування банку. І
справді, на фото видно, як
гангстер  учасник банди
грабіжників  стрибає через перегородку
в приміщенні банку. Та Це зовсім
не кадр з кінофільму і не
інсценізація. а цілком документальний
знімок.

Сталося зсе це в Лос-Анжелосі,

в одному з відділень великого
«Юнайтед Каліфорнія банк».

Три гангсіери, які серед білого
дНЯ  цілком у класичному стилі

американських грабіжників 
вдерлися до приміщення банку,
припустилися фатальної помилки.
Добре обізнані з усією системою
сигналізації, вони не звернули
жодної уваги на свіженьку
табличку при вході: «Банк охоро¬

няється за допомогою

автоматичних теле- і кінокамер».
Такою системою тепер

обладнано вже чимало банківських

приміщень. І поки гангстери
стрибали через перегородки і
відчиняли сейфи, дивуючись спокою
службовців, за всіма їхніми

діями стежили люди біля екранів
телевізійної установки.
Автоматичні кінозйомочні камери, тим
часом, встигли накрутити багато
метрів плівки, створивши
своєрідний документальний фільм про
невдале пограбування...

Обладнання, встановлене в Лос-
Анжелосі, це лише одне з

численних американських
нововведень у цій галузі. Поліцейському
відомству Сполучених Штатів, яке
остаточно втратило будь-яку
надію подолати катастрофічну
злочинність, довелося вдатися до

застосування досягнень новітньої
науки і техніки.
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Орландо Вільсон  поліцейський шеф з кібернетикою.

Кілька років тому в Чікаго 

цьому Ельдорадо бандитизму 

після того як кількох шефів

поліції один по одному було

усунуто з посад за неспроможність

боротися з гангстеризмом,

поліцію очолив вчений-криміна-

ліст, професор Орландо Вільсон.
Він докорінно перебудував усю
систему роботи чікагського
поліцейського відомства. Тут
з'явилися новітні електронні машини.
Протягом цілого року Вільсон
накопичував різноманітну
інформацію, на підставі якої складалися
програми для цих машин. Все,
що відбувалося в Чікаго 
пограбування, вбивства, інші
злочини,  все знаходило свій
відбиток у тих програмах.
Складна кінозйомочна

апаратура, встановлена в чікагських
банках та в інших відповідних місцях,
фіксувала на плівці обличчя
людей, які надто довго
затримувалися тут. Вільсон із своїми
помічниками розробили спеціальну
систему класифікації цього
величезного матеріалу, так щоб можна
було швидко знаходити все
потрібне для роботи.

Незабаром професор Вільсон
дрповів властям, що його
відомство цілком підготовлене для
переходу на нові методи боротьби
із бандитизмом.

Які ж практичні результати цих
нововведень? У 1961 році чікаг-
ській поліції вдалося розкрити
лише 19 процентів вчинених
злочинів. Орландо Вільсон швидко
підняв цей процент до 36-ти.
Начебто, непогано, якби не одна

вельми прикра обставина: за той
самий час злочинність в Чікаго

зросла на 32 проценти!

Звичайно, методи Вільсона
поширюються тепер й на інші міста
Сполучених Штатів. Банки і
великі магазини не шкодують коштів
на встановлення автоматичної

телевізійної апаратури, новітньої
сигналізації тощо. Проте,
очевидно, справа не лише в рівні
електронної поліцейської техніки.
Злочинність у Сполучених Штатах
пов'язана з такими сторонами
внутрішнього життя, що
найновіші досягнення електроніки
виявляються зовсім безсилими.

На одній з прес-конференцій
хтось з присутніх кореспондентів
поставив професорові Вільсону
запитання, яке викликало

пожвавлення в залі. Кореспондент

зацікавився, чи допомагає ота новіт¬

ня техніка боротися з ганстер-
ськими «синдикатами».

«Ні,  відповів Вільсон,  до

них не здатна підступитися ніяка
кібернетика».

Ще більш одверто написав

відносно цього тижневик «Сатер-
дей івнінг пост»:

«Великі гангстери, керівники
«синдикатів», такі як Антоні Де

Тольве або Р. Лібонатіс, стали

тепер поважними персонами 

сенаторами тощо. Вони мають
досить можливостей надійно

охороняти себе і своїх спільників від

будь-яких переслідувань...».

І поки в Сполучених Штатах

існуватимуть умови, за яких

гангстер може стати сенатором,

кібернетична техніка здатна буде
ловити лише пішаків злочинного

світу, залишаючи недоторканими
його королів.
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